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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 8 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 157ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 28 de agosto de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Casildo Maldaner, 
Roberto Requião, Paulo Paim, da Srª Lídice da Mata, e dos Srs. Wellington Dias e Tomás Correia
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica que designa o De-
putado Assis Carvalho, como membro suplente, em 
substituição à Deputada Luci Choinacki, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória nº 571, de 2012, conforme o Ofício nº 
113, de 2012, do Líder do Partido dos Trabalhadores 
(PT) na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício: 

Of. nº 113/GAB

Brasília, 28 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar como suplente o Deputado Assis Carvalho 
(PT – PI) em substituição à Deputada Luci Choinacki 
(PT – SC) na Comissão Mista que vai analisar a MP 
nº 571/12 que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, 
de 15 de setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001.”

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, (PT 
– SP), Líder da Bancada na Câmara.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 762, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 

Interno do Senado Federal – RISF, e ouvido o Plená-
rio, que seja consignado nos Anais do Senado, como 
também seja encaminhado, Voto de Aplauso ao jor-
nal  Diário do Nordeste, em nome da sua Presidente 
YOLANDA QUEIROZ e do seu Vice-Presidente AIR-
TON QUEIROZ, pela Comenda do Júri no concurso “A 
ENTREVISTA DOS MEUS SONHOS”, conferida pela 
Associação Mundial de Jornais.

Justificação

O Programa Jornal da Sala de Aula, do  Diá-
rio do Nordeste, conquistou a Comenda do Júri no 
primeiro concurso “A Entrevista dos Meus Sonhos”. 
A iniciativa é promovida pela Associação Mundial 

de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA), em 
cooperação com o Fórum Mundial de Editores e jor-
nais parceiros.

O diretor-superintendente do  Diário do Nordes-
te, Antônio de Pádua Lopes, recebeu a comenda du-
rante o 9º Congresso Brasileiro de Jornais, em evento 
realizado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ).

O objetivo do concurso, patrocinado pela Fun-
dação Acindar, é permitir que grupos de estudantes 
entrevistem pessoas que admiram e gostariam de co-
nhecer. Em seguida, as entrevistas são publicadas em 
jornais. Mais de dois mil estudantes participaram do 
concurso, trabalhando com jornais da Europa, América 
Latina, Ásia e África.

O trabalho premiado foi realizado pelos alunos 
Erison Lucas Medeiros Lemos, Calebe Ferreira Mon-
te, Elinarya Ellen Paulino da Silva, Raimunda Almeida 
da Silva, Gabriela Lima dos Santos e Jorge Nicolas 
Fernandes da Silva, da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e Médio Edson Queiroz, de Maracanaú. 
Os alunos entrevistaram a farmacêutica e bioquímica 
Maria da Penha, que deu origem à lei homônima, sob 
a coordenação da professora orientadora Claudiana 
Ferreira Almeida. 

O Projeto Jornal na Sala de Aula é uma iniciati-
va utilizada pelo  Diário do Nordeste como ferramenta 
pedagógica em escolas do Ceará, estimulando a for-
mação de novos leitores.

Sala das Sessões, – Senador Eunicio Oliveira, 
PMDB-CE. 

AS HOMENAGENS DEVEM SER ENCAMINHA-
DAS PARA AS PESSOAS ABAIXO:

Sra. YOLANDA QUEIROZ 
Presidente do jornal  Diário do Nordeste

Sr. AIRTON QUEIROZ 
Vice-Presidente do jornal  Diário do Nordeste

Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES 
Diretor-Superintendente do  Diário do Nordeste 

Sr. IGOR QUEIROZ BARROSO
Diretor Administrativo  Diário do Nordeste

Sr. ROBERTO MOREIRA
Diretor de Jornalismo TV Diário

Sr. EDSON QUEIROZ NETO
Superintendente da Nacional Gás

ENDEREÇO:
Editora Verdes Mares Ltda.
Praça da Imprensa, s/n 
Bairro Dionísio Torres
Fortaleza – CE
CEP 60.135-690
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Professora CLAUDIANA FERREIRA ALMEIDA
Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio 
Edson Queiroz

ENDEREÇO:
Avenida Contorno Sul, s/n
Bairro Conjunto Timbó
Maracanau – CE
CEP 61.901– 410

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 763, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 

Federal, dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal e tendo em vista o disposto no art. 
1º, § 4º, inciso I da Resolução do Senado Federal 
nº 13 de 2012, com vigência a partir de 1º de janeiro 
de 2013, que excepcionaliza das regras trazidas pela 
Resolução “os bens e mercadorias importados que não 
tenham similar nacional, a serem definidos em lista a 
ser editada pelo Conselho de Ministros da Câmara 
de Comércio Exterior (CAMEX)”, requeiro que sejam 
solicitadas ao senhor Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior – MDIC, no âmbito da 
Camex, as seguintes informações:

1. Qual o entendimento será aplicado acerca do 
conceito de similaridade?
2. Quais critérios serão adotados na definição 
do conceito de similaridade? 
3. Pretende-se consultar a classe empresarial, 
por exemplo, através de consultas públicas, para 
que subsidiem a elaboração lista?
4. Qual o estágio de elaboração da lista?
5. Quando a lista deverá ser publicada?
6. Após a publicação da lista, como se dará sua 
atualização? Através de processos específicos 
à Camex, por parte da classe empresarial ou 
através de consultas públicas? 

Justificação

O Senado Federal editou a Resolução nº 13/2012, 
estabelecendo alíquotas do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados 
do exterior.

O inciso I, § 4º do art. 1º da referida Resolução 
remete ao Conselho de Ministros da CAMEX a compe-
tência para definir em lista os bens e mercadorias im-
portados do exterior que não tenham similar nacional 
e que não estarão sujeitos à alíquota interestadual 
de 4% (quatro por cento) prevista na referida norma.

Nesse sentido, o presente requerimento tem por 
escopo obter informações no tocante aos critérios que 
serão adotados por aquele Colegiado na definição da 
supracitada lista e o seu estágio de elaboração.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço, 
PMDB – ES.

(À Mesa para decisão.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 764, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12, do 

Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 735, de 2011, de autoria 
do Senador Marcelo Crivella, que “Altera o Decreto-
-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui 
normas básicas sobre alimentos, para dispor sobre 
a rotulagem e a propaganda de alimentos contendo 
nutrientes e substâncias com efeito nutricional ou fi-
siológico menos seguro e de refeições rápidas”, seja 
ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
além das comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, para que possa ser analisado o impacto 
econômico da proposição.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Ama-
ral.

REQUERIMENTO Nº 765, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II “c”, nº 12, do 

Regimento Interno, que, sobre o PLS nº  252/2011, que 
“cria o Programa de Microdestilarias de Álcool e Bio-
combustíveis – PROMICRO e dá outras providências”, 
seja ouvida a Comissão de Serviços de Infraestrutura 
(CI), para que esta se manifeste acerca do tema, con-
forme as razões adiante articuladas.

O referido projeto determina a criação de um pro-
grama de financiamento de microdestilarias, entenden-
do como tal a unidade com capacidade de produção de 
até cinco mil litros de álcool ou biocombustíveis por dia.
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Ao estabelecer tal programa, o projeto de lei gera 
inegáveis repercussões na área de infraestrutura, já que 
estão sendo estabelecidos incentivos para que micro-
destilarias de álcool e biocombustível sejam criadas.

Assim, entende-se que é adequado que seja ou-
vida a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), em 
razão da previsão do art. 104 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Portanto, diante das justificativas ora apresen-
tadas, requer que, sobre o PLS 252/2011, também 
seja ouvida a Comissão de Serviços de Infraestrutura 
(CI), antes que a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) delibere de forma terminativa sobre a 
proposição.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Ama-
ral.

REQUERIMENTO Nº 766, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, nº 12, 

do Regimento Interno, que, sobre o PLS nº 252/2011, 
que “cria o Programa de Microdestilarias de Álcool e 
Biocombustíveis – PROMICRO e dá outras providên-
cias”, seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE), para que esta se manifeste acerca do tema, 
conforme as razões adiante articuladas.

O referido projeto determina a criação de um pro-
grama de financiamento de microdestilarias, entenden-
do como tal a unidade com capacidade de produção de 
até cinco mil litros de álcool ou biocombustíveis por dia.

Ao estabelecer tal programa, o projeto de lei gera 
inegáveis repercussões na área econômica, já que 
estão sendo estabelecidos incentivos para que micro-
destilarias de álcool e biocumbustíveis sejam criadas.

Assim, entende-se que é adequado que seja ou-
vida a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em 
razão da previsão do artigo 99, I, Regimento Interno 
do Senado Federal.

Portanto, diante das justificativas ora apresenta-
das, requer que, sobre o PLS 252/2011, também seja 
ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
antes que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) delibere de forma terminativa sobre a proposição.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Ama-
ral.

REQUERIMENTO Nº 767, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c, 

inciso II do art. 255, combinado com o disposto no 
art. 104-A, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 2009 seja 

apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2012. – Se-
nador Zezé Perrella.

REQUERIMENTO Nº 768, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c, 

inciso II do art. 255, combinado com o disposto no 
inciso I do art. 101, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 
2009 seja apreciado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2012. – Se-
nador Zezé Perrella.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Cidinho Santos, por favor. (Pausa.)

Não, Senador, é para inscrição.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – 

Presidente, eu queria fazer um comunicado inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.
Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Também para inscrever-me para uma comunicação 
inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o segundo inscrito.

Senador Dornelles, V. Exª é o primeiro inscrito 
como Líder.

A Senadora Ana Amélia é oradora inscrita.
Então, com a palavra o Senador Dornelles, como 

Líder do seu Partido; em seguida, a Senadora Ana 
Amélia, como inscrita, se o Senador Collor, que é o 
primeiro, não tiver chegado.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 
564 (Projeto de Lei de Conversão nº 19) está criando, 
na realidade, uma Segurobrás, podendo trazer enor-
me retrocesso ao mercado de resseguros do Brasil.

A existência do monopólio estatal de resseguros, 
que existiu muito anos no Brasil, provocou um enor-
me atraso no desenvolvimento do setor. No momento 
em que esse monopólio foi quebrado, o mercado de 
resseguros no Brasil ganhou enorme dimensão, abrin-
do caminho para que o País possa tornar-se um dos 
grandes centros de resseguros do mundo.

A criação da Segurobrás pelo Projeto de Conver-
são nº 19 constitui um enorme retrocesso.
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Comento o assunto, Srª Presidenta, inserindo no 
meu pronunciamento tópicos de um editorial do jornal 
O Globo do dia de hoje, com os quais identifico minha 
integral concordância.

O editorial do jornal O Globo diz o seguinte:

Desde que o antigo Instituto de Resseguros 
no Brasil passou a atuar como companhia pri-
vada, (...) o Brasil passou a colher os frutos 
de um mercado mais dinâmico no qual estão 
presentes hoje cerca de 100 empresas.
Essa nova dinâmica não impediu que o gover-
no Lula tentasse, há dois anos, na parte final da 
sua administração, criar uma estatal no ramo de 
seguros a fim de atuar como garantidora de con-
tratos para execução de obras no âmbito do PAC.
O governo Lula acabou recuando, depois de 
entendimentos com o próprio mercado segu-
rador, cuja disposição de administrar fundos 
garantidores se mostrou evidente na época. 
Essa questão voltou com a aprovação de uma 
medida provisória pelo Congresso no início 
do mês. E esse retorno veio com uma confi-
guração pior do que a proposta original, pois 
o Congresso autoriza o Governo a criar uma 
estatal com uma série de prerrogativas, como 
dispensa de concorrer em licitações promovi-
das por instituições públicas.
A Presidenta Dilma Rousseff poderá sancionar 
a lei nos próximos dias com essa nova configu-
ração ameaçadora, ou restringi-la aos fundos 
garantidores, em uma ação complementar à do 
mercado para preencher uma lacuna específica 
no que se refere à execução das obras do PAC. 
Assim, está nas mãos da Presidenta Dilma uma 
sinalização importante para toda a economia 
brasileira. Se admitir uma ‘Segurobrás’, abrirá es-
paço para um retrocesso estatizante que alguns 
setores de seu Governo insistem em reabilitar.

Srª Presidente, reiterando minha integral concor-
dância com os termos do editorial do jornal O Globo, 
“Dilma terá de decidir sobre a recaída estatizante”, cuja 
transcrição solicito à Presidência da Casa, espero que 
a Presidenta Dilma vete os tópicos inseridos na Medi-
da Provisória nº 564, rejeitando a proposta de criação 
de uma Segurobras que será amplamente prejudicial 
ao desenvolvimento do mercado de seguros e resse-
guros do Brasil.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Dornelles, eu queria aproveitar a oportunidade 
para um aparte.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, infelizmente S. Exª fala como líder, ao 
que o Regimento não permite apartes.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Descul-
pe-me. Era apenas para concordar com a preocupação 
do Senador Dornelles sobre essa questão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Imagina! Desculpe-me.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FRANCISCO DORNELLES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

DILMA TERÁ DE DECIDIR  
SOBRE RECAÍDA ESTATIZANTE

O Globo

O mercado segurador no Brasil ganhou novo dinamis-
mo, com a chegada de várias companhas ressegurado-
ras. A criação de uma “Segurobrás” seria um retrocesso

A existência de um monopólio controlado por uma 
empresa majoritariamente estatal atrasou o desenvol-
vimento de um mercado de resseguros no Brasil e, em 
consequência, dificultou o barateamento desse tipo de 
produto no país, tão necessário para proteger o patrimô-
nio dos indivíduos, das famílias, das empresas. Desde 
que o antigo Instituto de Resseguros do Brasil passou 
a atuar como companhia privada, com a denominação 
de IRB Re, o Brasil passou a colher os frutos de um 
mercado mais dinâmico, no qual estão hoje presentes 
cerca de 100 empresas.Essa nova dinâmica não impe-
diu que o governo Lula tentasse, há dois anos, na parte 
final da sua administração, criar uma estatal no ramo 
de seguros, a fim de atuar como garantidora de contra-
tos para execução de obras no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento. Este tipo de garantia exis-
te internacionalmente e é uma forma de diminuir riscos 
na implantação de grandes projetos de infraestrutura, 
reduzindo, assim, na prática, seus custos.

O governo Lula acabou recuando, depois de en-
tendimentos com o próprio mercado segurador, cujo 
disposição de administrar fundos garantidores se mos-
trou evidente na época. Esta questão voltou, com a 
aprovação da uma medida provisória, pelo Congresso, 
no início do mês. E esse retorno veio com uma confi-
guração pior do que a proposta original, pois o Con-
gresso autoriza o governo a criar uma estatal com uma 
série de prerrogativas, como a dispensa de concorrer 
em licitações promovidas por instituições públicas. E 
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sua área de atuação não mais seria restrita a garan-
tias na execução de grandes obras. Até em ramos de 
varejo, como o crédito habitacional ou o financiamento 
de veículos, a nova estatal estaria autorizada a operar.

Os defensores da proposta dizem que se trata de 
uma autorização em tese, e não da criação de uma “Se-
gurobrás”, pois o foco da companhia será uma atuação 
complementar no segmento de garantias. Evidentemente 
que com essa ampla autorização nada impedirá a se-
guradora estatal de avançar sobre outros segmentos, 
aproveitando-se dos privilégios concedidos pelo Con-
gresso, mesmo que, por decisão administrativa, o atual 
governo limite a ação da estatal. Ficará sempre no ar 
uma permanente ameaça contra o mercado, criando 
desnecessariamente um clima de insegurança.

A presidente Dilma poderá sancionar a lei nos 
próximos dias com essa nova configuração ameaça-
dora, ou restringi-la aos fundos garantidores, em uma 
ação complementar à do mercado, para preencher 
uma lacuna específica no que se refere à execução 
de obras do PAC. Assim, está nas mãos da presiden-
te uma sinalização importante para toda a economia 
brasileira. Se admitir uma “Segurobrás”, abrirá espaço 
para o retrocesso estatizante que alguns setores de 
seu governo insistem em reabilitar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, eu gostaria de solicitar a minha inscrição, 
como Líder do PMDB, para quando fosse possível.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Collor, como orador 
inscrito. (Pausa.)

Não se encontrando, com a palavra a Senadora 
Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente, Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado, nossos servidores, eu queria tam-
bém acrescentar apoio à manifestação do nosso Líder, 
Francisco Dornelles, que acabou de usar a tribuna, em 
relação ao risco de se estatizar uma área que, para ter 
melhor eficiência de serviço – a área de resseguros –, 
precisa receber um tratamento modernizado. Então, eu 
queria concordar plenamente com a manifestação do 
nosso Líder. Não pude fazer aparte em função de que, 
como disse a Senadora Marta Suplicy, em comunica-
ção de liderança não são permitidos apartes.

Eu queria também aproveitar a oportunidade para 
manifestar aos nossos conterrâneos do Rio Grande do 

Sul, brasileiros de Rondônia, brasileiros de Mato Gros-
so do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de Roraima, 
do Amazonas, de todos os Estados que fazem fronteira 
com países da nossa América do Sul, que hoje, mais 
uma vez, por solicitação da Liderança do Governo nesta 
Casa, Senador Eduardo Braga, a Comissão de Assun-
tos Econômicos não pôde votar, em caráter terminativo, 
matéria que está sob a minha relatoria e que diz respeito 
à criação, em 28 cidades gêmeas de fronteira, do free 
shop, para dar um tratamento igualitário do lado de cá 
da fronteira ao que já é praticado especialmente em 
países como o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia.

Esses países decidiram investir numa política de 
desenvolvimento da fronteira, autorizando a existência 
dos free shops. Isso tem proporcionado uma mudança 
radical do lado de lá da fronteira do Rio Grande do Sul 
com o Uruguai, especialmente em cidades como Rio 
Branco (Jaguarão) e Santana do Livramento, que faz 
fronteira com a cidade de Rivera, no Uruguai.

Estou dizendo apenas duas, porque temos mais 
Quaraí/Artigas, temos Aceguá, que estão vivendo e 
vivenciando a cada dia uma mudança radical no perfil 
econômico das cidades do lado de lá, onde há free shop. 
No Uruguai, em Rivera, que faz fronteira com Santana 
do Livramento, acaba de ser aberto um hotel cinco es-
trelas, com permanente lotação, ocupação muito eleva-
da, e, no sábado, foi inaugurado um grande shopping 
center também no lado do Uruguai. Enquanto isso, do 
nosso lado, no lado brasileiro, do território brasileiro, 
as lojas estão fechando as portas exatamente porque 
não podemos competir; nós não temos o mesmo tra-
tamento. Então, nessa matéria hoje, o Líder Eduardo 
Braga solicitou, com a justificativa de que vai pessoal-
mente envidar esforços para discutir melhor, oferecer 
uma solução adequada para essa matéria, que tem 
a oposição da Receita Federal. Então,, acolhemos a 
solicitação do Líder exatamente porque entendo que 
é preferível você dar um passo atrás para dar dois à 
frente, como reconheceu meu querido amigo Sena-
dor Roberto Requião, do Paraná, já que podemos ter 
a condição dessa construção e podemos aprovar em 
caráter terminativo, sem risco de mutilação por vetos, 
este projeto. Então, por isso, preferimos. 

Hoje estavam representantes de todas as cidades 
de fronteira do Rio Grande do Sul, mas o dia 11 de se-
tembro, dia fatídico, mas um dia interessante, em que 
será próxima a votação de esforço concentrado, espero, 
sim, finalmente, a apreciação, aí não mais apenas com 
os representantes do Rio Grande do Sul, mas também 
com os do Paraná, como prometeu o Senador Rober-
to Requião, e também com os do Mato Grosso do Sul, 
como prometeu o Senador Waldemir Moka. Então, nós 
estamos empenhados seguramente. E não faltou esfor-
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ço, não faltou boa vontade de nossa parte – eu, como 
Relatora. O projeto renova, é de autoria do Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia. E 
ele tem relevância. O Senador Romero Jucá é de Ro-
raima e sabe – do lado de lá está a Venezuela, que tem 
free shop – que o pessoal sai de lá para fazer compras. 

O Sr. Romero jucá (Bloco/PMDB – RR. Fora do 
microfone.) – Na Guiana também.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Na Guia-
na também, bem lembrado, agradeço. E com muito 
prazer concedo um aparte ao Senador Tomás Correia, 
do PMDB de Rondônia.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nadora Ana Amélia, eu sou testemunha do esforço de 
V. Exª para que esse projeto fosse aprovado hoje. V. Exª 
deu voto favorável na sessão anterior, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, e hoje V. Exª estava preparadi-
nha para vê-lo aprovado, inclusive estava aí uma gran-
de comitiva do Rio Grande do Sul, da área de fronteira, 
que vinha assistir, prestigiar esse evento. Infelizmente 
não foi possível. Eu quero apenas dizer que não estou 
entendendo a razão, o motivo, a lógica de esse projeto 
não ter o apoio do Governo ou, pelo menos, da Receita 
Federal. É um projeto que não vai ter problema de re-
ceita. Ao contrário, ele vai gerar mais riqueza, vai gerar 
tributos, vai gerar circulação de riqueza nas fronteiras, 
vai integrar. Eu acho que é um projeto muito importante. 
E Guajará-Mirim, Costa Marques, que também são áre-
as de fronteira com a Bolívia na parte de Rondônia, não 
é diferente do Estado de V. Exª. Lá também nós temos 
Guajará – inclusive já é uma área de livre comércio – 
com as portas todas fechadas. Lá todos passam para 
o lado de lá da Bolívia, para Guajará-Mirim e ninguém 
faz compras em Guajará-Mirim exatamente porque não 
há esse incentivo. De sorte que eu queria parabenizar 
V. Exª e me colocar inteiramente à disposição. Também 
faço parte da Comissão de Assuntos Econômicos e es-
tou preparado para votar essa matéria. Espero que o dia 
11 de setembro não seja um dia catastrófico, seja um 
dia de sucesso e de vitória para as áreas de fronteira, 
para o nosso Estado, V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Tomás Correia. 

Eu espero também que os representantes des-
sas cidades do lado de cá da fronteira de Rondônia 
estejam presentes para nos ajudar a votar o projeto, 
e agradeço muito. 

Com muita alegria concedo um aparte ao Sena-
dor Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nadora Ana Amélia, eu quero também somar a minha 
voz à importância desse projeto e dizer que é impor-
tante que se construa um entendimento para que nós 

tenhamos uma opção efetiva para as cidades da fron-
teira. Eu tiro, por exemplo, a questão de Roraima. A 
cidade de Boa Vista era cercada, é cercada, pela Área 
de Livre Comércio de Santa Helena, na fronteira com 
a Venezuela, pela Área de Livre Comércio de Lethem, 
na Guiana, e por Manaus, que também é uma Zona 
Franca. Então, nós conseguimos, no caso de Boa Vis-
ta, transformar Boa Vista numa área de livre comércio 
também –uma ação minha, numa medida provisória, 
negociando com o Presidente Lula. Mas as cidades 
da fronteira, no caso, Pacaraima e Bonfim, ainda têm 
dificuldades. Então, na verdade, nós temos que cons-
truir uma alternativa para a fronteira brasileira, porque 
é uma realidade da qual não se pode fugir. Quer dizer, 
não adianta discutir a questão da arrecadação se, na 
verdade, o que acontece de fato é que as pessoas 
atravessam a rua e efetivamente vão comprar noutro 
país, fazendo com que os empregos sejam gerados 
em outra atividade de arrecadação. Então, nós temos 
que efetivamente dar proteção, dar condição, dar com-
petitividade à fronteira brasileira. E eu quero registrar 
a importância desse projeto, registrar que realmente 
é um projeto do Presidente da Câmara – do Deputado 
Marco Maia –, muito bem relatado por V. Exª e que eu 
espero que se construa um entendimento. Nós vamos 
estar no dia 11 na Comissão de Assuntos Econômicos 
discutindo essa questão e votando no sentido de apon-
tar uma solução para que nós tenhamos efetivamente 
uma solução para as cidades fronteiriças brasileiras, 
para o seu povo, para a sua economia e para a sua 
geração de empregos. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-
-lhe muito, Senador Romero Jucá, pelo seu depoimento, 
como o do Senador Tomás Correia e como foi hoje o 
do Presidente da nossa Comissão de Assuntos Econô-
micos, Delcídio do Amaral, muito competente, e o dos 
Senadores Waldemir Moka, Requião e Inácio Arruda. 
Só quem vive lá na fronteira, como o senhor vive lá em 
Roraima, como o Senador Tomás Correia, como nós lá 
na fronteira com o Uruguai ou com a Argentina, como o 
Deputado Luis Carlos Heinze, que está acompanhando 
essa discussão, sabe como está desassistida a fronteira 
em matéria de desenvolvimento – na área de sanea-
mento, de educação, em todos os setores.

Então, agradeço a V. Exª e à Presidente Marta 
Suplicy, dizendo que o meu gesto, como Relatora, de 
não votar hoje para permitir essa negociação é um 
gesto de boa vontade e de responsabilidade política. 
Espero que o Líder do Governo, orientado pelo Poder 
Executivo, pelo Palácio do Planalto, consiga, no próximo 
dia 11, chegar a um entendimento, porque temos que 
exercer a nossa responsabilidade como legisladores 
que somos. E esse projeto, Senadora Marta Suplicy, 
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é autorizativo. Ele não é impositivo. O Governo é que 
vai regulamentar e definir as regras, como vai funcio-
nar o sistema. Serão 28 cidades em vários Estados 
brasileiros, inclusive o Rio Grande do Sul, que faz 
fronteira, como o caso de Mato Grosso do Sul, com 
dois países – nós, com a Argentina, de São Borja, do 
Deputado Luis Carlos Heinze, e também com o Uru-
guai; no caso do Mato Grosso do Sul, com a Bolívia e 
o Paraguai. Depois, os outros Estados... Roraima faz 
com a Guiana e com a Venezuela. É o caso também 
de outro Estado que tem essa relação.

Muito obrigada, Srª Presidente. Agradeço, sobre-
tudo, aos Srs. Senadores pelo apoio a esta matéria, 
que não interessa só ao Rio Grande do Sul, mas a 
todo o Brasil. Muito obrigada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Concedo a palavra ao Senador Cidinho Santos, 
para fazer uma comunicação inadiável.

V. Exª dispõe de cinco minutos, pelo Regimento 
Interno.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos 
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, 
hoje, dia 28 de agosto, comemoramos o Dia da Avicul-
tura e o Dia do Avicultor. Temos, nesta data, a oportuni-
dade de saudar os muitos brasileiros e brasileiras que 
se dedicam à avicultura neste País e também de refletir 
sobre o setor, sobre os desafios e dilemas para o futuro.

O setor de avicultura, Srª Presidente, emprega 
hoje quatro milhões de pessoas entre aviários, fábrica 
de rações e frigoríficos. Nós somos, hoje, o segundo 
maior produtor mundial. Em 2010, houve a produção de 
12,2 milhões de toneladas de frango, o dobro do que 
foi produzido há 10 anos. Mas o atual momento é um 
momento de reflexão, um momento de preocupação.

Como parte do agronegócio, a avicultura vem 
colaborando para que o Brasil continue a apresentar 
algum crescimento econômico. Não podemos fechar 
os olhos para o fato de que Europa, Estados Unidos e 
mesmo o leste da Ásia continuam atemorizados pelos 
fantasmas do agravamento da crise econômica.

No Brasil, o crescimento do PIB tem sido abaixo 
daquilo que seria esperado e desejado. Apenas o setor 
agropecuário tem mostrado dinâmica notável. Basta 
observar que, em 2011, o crescimento do setor ficou 
em 5,7%, de acordo com a Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA), bem acima do desempenho da 
economia em geral. Isso, evidentemente, enche-nos 
de orgulho e de satisfação, haja vista que o Brasil se 
mostra imensamente devedor dos sucessos alcançados 
pelo campo. Sem a colaboração do setor agropecuá-

rio, teríamos sido, sem sombra de dúvida, atingidos de 
maneira devastadora pelos efeitos da crise mundial.

Só no mês de julho deste ano, as exportações 
brasileiras do agronegócio totalizaram US$8,98 bilhões, 
alta de 6% em relação ao mesmo mês de 2011, com 
um superávit de US$7,76 bilhões.

A avicultura não destoa desse quadro geral do 
agronegócio. Quando da abertura, no ano passado, 
do 22º Congresso Brasileiro de Avicultura, em São 
Paulo, o Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, observou, 
com muita precisão, que “quisera que tivéssemos a 
situação da avicultura em todos os setores brasileiros, 
esse seria um grande privilégio. O setor é organizado, 
integrado e estimula o produtor, transferindo tecnologia 
e ajudando-o no capital de giro”.

O notável desempenho do campo brasileiro não é 
surpreendente. Em verdade, quem conhece o dia a dia 
do setor sabe como se trabalha muito por lá. Não existe 
sábado, não existe domingo ou feriado para o avicultor.

No entanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, algumas nuvens pairam sobre o setor neste mo-
mento. Os meios de comunicação dizem que o preço 
do frango está subindo para o consumidor final, o que 
não é verdade, porque, até o momento, nem 10% do 
repasse dos custos puderam ser feitos para o consu-
midor. A verdade é que, em função da seca americana, 
as exportações de soja e de milho aumentaram consi-
deravelmente para esse país, enquanto, no mercado 
interno, houve uma alta do preço do milho, no segundo 
trimestre, de 16%. O farelo de soja, que, há um ano, 
era comercializado a R$600,00 a tonelada, hoje está 
sendo comercializado a R$1,5 mil a tonelada. Então, o 
aumento é de mais de 150% para os produtores. Isso 
fez com que alguns frigoríficos no Brasil todo, no Pa-
raná, em Santa Catarina, em São Paulo, diminuíssem 
sua produção ou até mesmo fechassem suas portas.

É preciso que o Governo Federal olhe com mais 
carinho para esse setor, que, como eu disse inicial-
mente, gera hoje quatro milhões de empregos diretos 
e indiretos para os brasileiros.

O Bom Dia Brasil do dia 16 de agosto trouxe ima-
gens apavorantes de um dos maiores frigoríficos do 
Paraná que entrou em recuperação judicial. A empresa 
alertava que não tinha recursos neste momento nem 
para abastecer de ração as granjas que lá existiam e 
que muitos frangos estavam morrendo por canibalismo.

No dia 14 de agosto, representando o setor de 
frangos e de suínos, estivemos em Brasília em audiên-
cia com o Secretário Nacional do Ministério da Fazenda, 
o Secretário Executivo, Dr. Nelson Barbosa, e solicita-
mos um auxílio para o setor: a liberação de créditos de 
PIS/Cofins devidos pelo Governo às empresas, o que 
ajudaria a reduzir os custos de produção, e também 
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o apoio para a sanção presidencial, com a maior bre-
vidade possível, da Emenda no 563, que desonera a 
folha de pagamento para o setor de frigorífico de aves.

A avicultura não pode esperar, pois, com o milho 
custando muito caro, podemos ver o desabastecimento 
do mercado de frangos, ao mesmo tempo em que os 
preços disparam, o que é ruim para o produtor e ruim 
para o consumidor.

Esperamos que haja sensibilidade por parte da 
Presidente Dilma, por parte do Ministério da Fazenda, 
por parte do Ministro da Agricultura, para que olhem 
para esse setor. Hoje, diretamente, 960 mil pessoas 
trabalham nessa atividade, que gera quatro milhões 
de empregos.

Parabéns a todos os avicultores e avicultoras do 
nosso Brasil! Esperamos que, no próximo ano, possa-
mos comemorar com notícias mais agradáveis e com 
dias melhores.

Boa tarde a todos!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Cidinho Santos.
Concedo a palavra ao orador inscrito Rodrigo 

Rollemberg, que fez uma permuta com o Senador 
Casildo Maldaner.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sra Presidenta Marta Suplicy, prezadas Se-
nadoras, prezados Senadores, foi com muita alegria 
que vi a notícia, ontem, de entrega da premiação da 
8a edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
escolas públicas. Tive uma alegria especial, Senadora 
Marta Suplicy, porque tive a honra, como Secretário 
de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, quando era Ministro 
o hoje Governador Eduardo Campos, de coordenar a 
realização da 1a Olimpíada Brasileira de Matemática 
das escolas públicas.

Essa era uma vontade muito grande do Presiden-
te Lula e do Governador Eduardo Campos – na épo-
ca Ministro Eduardo Campos –, e coube a mim, como 
Secretário, tomar as providências para implementar 
a primeira Olimpíada. Foi um desafio imenso, e só foi 
possível vencê-lo graças à competência do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (Impa), à época presidido 
pelo então pesquisador César Camacho, e à participa-
ção muito expressiva da Drª Suely Druck.

Já naquela ocasião, nós tivemos a participação 
de 8 milhões de alunos de todo o Brasil na Olimpía-
da. Dois mil alunos de todo o Brasil foram premiados 
e receberam, além das medalhas, bolsas de iniciação 
científica.

Quando eu vejo a realização da 8ª Olimpíada de 
Matemática, percebo que o modelo desenvolvido pelo 

Impa, e que contou sempre com o apoio, o patrocínio e 
a coordenação do Ministério de Ciência e Tecnologia, 
foi de grande sucesso.

Este ano, nesta 8ª edição, mais de 19 milhões de 
alunos, de 46 mil escolas de todo o Brasil, participaram 
da Olimpíada, alunos de quase todas as cidades do 
País, atingindo recorde de inscritos desde a primeira 
realização do evento, em 2005. Em sua oitava edição, 
podemos agora dizer que a iniciativa ultrapassou a fase 
do “efeito novidade”, conquistando sua estabilidade 
como Projeto Nacional Escolar.

Lembro que, quando tudo começou, muitos di-
ziam que o Brasil nunca superaria a mobilização das 
olimpíadas de Matemática de outros países – a Argen-
tina, com um milhão de participantes; já os Estados 
Unidos, com seis milhões de inscritos. Mas hoje nós 
chegamos a uma mobilização de 19 milhões de crian-
ças e adolescentes de todo o Brasil, mais que o triplo 
da participação nos Estados Unidos.

Lembro também que muitos criticavam a Olimpí-
ada dizendo que estavam estimulando a competição, 
e nós argumentávamos: se os países desenvolvidos 
de todo o mundo a fazem, por que também nós não 
devemos fazê-la, como um estímulo aos estudantes?

Apenas no último mês, estudantes brasileiros bri-
lharam em campeonatos mundiais, como os alunos da 
PUC-Rio que conquistaram três medalhas de ouro na 
Competição Internacional de Matemática, espécie de 
Copa do Mundo dos números e das contas, realizada 
na Bulgária, no fim de julho.

Os brasileiros também ganharam no mês passado 
o campeonato da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, levando duas medalhas de ouro e duas 
de prata. Que bom seria que um dia nós pudéssemos 
comemorar o nosso sucesso na área de matemática, 
na área das engenharias e na área das ciências como 
comemoramos o nosso sucesso no futebol por exemplo.

Acima de todas as controvérsias em relação aos 
conteúdos das provas, ao teor de avaliação ou aos efei-
tos nocivos da competitividade, as Olimpíadas trazem 
um balanço muito positivo.

Sessenta por cento dos professores confirmaram 
que os alunos passaram a estudar mais após a partici-
pação nas Olimpíadas e 59% reconhecem ter realiza-
do alguma alteração real em suas práticas de ensino.

A importância da Bolsa de Iniciação Científica 
oferecida aos premiados está entre as principais re-
percussões, menos pelo seu aspecto financeiro e mais 
pela dinâmica acadêmico-científica gerada por esse 
estímulo. Foi possível dentificar que a grande maioria 
dos alunos pesquisados avançou em estudos na área 
das engenharias, seguida de ciências da computação 
e de matemática, como a terceira preferência. Dessa 
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forma, pode-se perceber resultados concretos das 
Olimpíadas na formação de engenheiros e no desen-
volvimento da área científica e tecnológica no Brasil. É 
claro que, com oito anos apenas, os resultados ainda 
são modestos, mas temos convicção de que isso se 
ampliará com o aumento do número de jovens interes-
sados em seguir carreiras científicas.

Lembro-me do discurso do então Presidente Lula 
em 2008, durante a entrega das medalhas das Olimpí-
adas de Língua Portuguesa, outra importante iniciativa 
realizada pelo Governo Federal. Na ocasião, dizia Lula: 
“Ninguém, nenhum ser humano se movimenta se ele 
não estiver motivado, se não tiver esperança. A única 
coisa de que ele precisa é de uma pequena provoca-
ção e de uma pequena oportunidade”.

E esta é uma palavra que eu gostaria de desta-
car neste momento: oportunidade. Talvez esse seja o 
maior desafio do Brasil de hoje. Somos uma das na-
ções mais criativas do mundo, a sexta economia do 
mundo, com um dos maiores patrimônios naturais e 
culturais do Planeta. No entanto, ainda somos um dos 
campeões da desigualdade social no mundo, vivemos 
uma verdadeira crise de oportunidades.

É claro que uma ação como essa traz novos estí-
mulos e oportunidades concretas para os nossos estu-
dantes e para a qualificação do ensino público no Brasil.

Segundo o relatório do movimento Todos pela 
Educação, apenas metade dos alunos do País conse-
guem concluir o ensino médio e, destes, apenas 28% 
aprendem o conteúdo de Português e, somente 11%, 
o de Matemática. São números que revelam as piores 
avaliações das políticas educacionais na última década. 
É claro que a realização das Olimpíadas de Matemá-
tica, assim como as de Língua Portuguesa, são vitais 
para o enfrentamento deste quadro, mas não dão conta 
de todas as causas do problema a ser enfrentado pelo 
País, que toca não só a questão de recursos, dos in-
vestimentos em educação, mas à estrutura como está 
organizada, à ausência de um sistemático programa 
educacional, federalizado e participativo.

Vivemos um ciclo perverso, em que um em cada 
quatro docentes não tem a formação de nível superior 
(Inep/MEC). Apesar das iniciativas do Governo Federal, 
que oferece cursos de graduação e de aperfeiçoamento 
de professores, o número de matriculados ainda é bai-
xo: cerca de 175 mil – cerca de 30% da quantidade de 
docentes sem o terceiro grau. Além disso, o índice de 
desistência é alto. Também falta um programa sólido 
de educação continuada para os nossos professores.

Por isso, é preciso compreender neste momento 
a complexidade que envolve a crise de nossas escolas 
públicas. Toda e qualquer Olimpíada do Conhecimento 

deveria, sim, ser precedida pelo acesso universal e de 
qualidade a este Conhecimento.

Sabemos que a realidade histórica de exclusão 
e distorções do sistema educacional brasileiro não po-
dem ser desatados rapidamente. Também se vê que 
os governos da presidente Dilma e do ex-presidente 
Lula têm feito esforço hercúleo em direção à mudan-
ça deste quadro e que as Olimpíadas têm um papel 
importante nesse processo.

Mas, neste momento, quero falar também daque-
les que não foram os vencedores, quero refletir sobre 
o que se deve fazer com esses alunos e com aqueles 
que não conseguem resolver nenhuma questão do tes-
te. A todos esses, a educação tem um compromisso 
de trazer ações efetivas de inclusão, a partir de estra-
tégias pedagógicas que criem ambientes formadores 
capazes de compensar desigualdades que antecedem 
a própria escola.

E só para que V. Exªs tenham ideia da grandio-
sidade da Olimpíada de Matemática, quero concluir 
dizendo que, nesta edição, foram concedidas 3,2 mil 
medalhas de ouro, prata e bronze e 3,4 mil bolsas de 
iniciação científica para os nossos jovens. A importân-
cia disso na seleção dos jovens que vão receber essas 
bolsas de iniciação científica.

Os alunos ainda terão oportunidade de partici-
par do Programa de Iniciação Científica Jr., oferecida 
pelo CNPq, com a bolsa de R$100 mensais durante 
um ano. E também foram premiados 131 professores, 
que ganharam computador portátil com programas 
para o ensino da Matemática; e 84 escolas, que além 
do computador portátil receberam um kit de projeção 
móvel, com tela e data show.

Srª Presidente, era esse o registro, destacando 
com muita alegria o sucesso dessa 8ª edição da Olim-
píada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg. Re-
almente, é muito estimulante para a juventude e para 
o País ter esse tipo de concurso.

Com a palavra o Senador Jucá, pela Liderança 
do seu Partido. Em seguida, como orador inscrito, o 
Senador Paulo Paim. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra para registrar 
a importância do diálogo com os servidores públicos. 
Quero aqui defender o diálogo do Governo com os 
diversos segmentos de servidores públicos, que hoje 
discutem efetivamente uma reposição salarial, uma 
discussão de abertura de carreira.
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Tenho sido procurado por fiscais agropecuários, 
por auditores do SUS, por professores, por segmen-
tos de agências reguladoras. E temos, por questão de 
limitação legal, até a data de 31 de agosto para que 
o Governo encaminhe ao Congresso qualquer tipo de 
proposta de reajustamento, qualquer tipo de proposta 
de aumento de despesa de pessoal.

Portanto, estamos acompanhando essa ques-
tão, defendendo o diálogo, sabendo – é claro – que a 
dificuldade do Governo é grande. O Governo não tem 
espaço fiscal. 

Nós aqui discutimos várias medidas provisórias. O 
Governo tem feito desoneração fiscal e tem procurado 
reaquecer a economia. Tudo isso implica em diminuição 
de receita. Mas, sem dúvida alguma, um fator fundamen-
tal para que possamos avançar é o diálogo, o enten-
dimento, a conversa. E é isso que queremos defender 
como Senador. Fomos procurados por servidores em 
Roraima e temos sido procurados por servidores aqui 
em Brasília. Defendemos que o diálogo seja sempre 
aberto, um diálogo franco, o Governo demonstrando 
suas condições, os servidores entendendo as situações, 
propondo alternativas para que efetivamente nós tenha-
mos condição de avançar nessa questão.

A categoria dos servidores públicos é muito impor-
tante para o País. O serviço público brasileiro precisa 
avançar cada vez mais. É importante que os servidores 
tenham condição e remuneração condizentes, mas é 
importante também que haja responsabilidade fiscal, 
que haja, enfim, um controle dos gastos num momento 
de dificuldade no Brasil e em todo o mundo. A crise in-
ternacional é uma realidade, e o Governo tem de levar 
em conta essa questão.

Mas volto a dizer, para encerrar a minha posição, 
Presidente Requião: o diálogo é fundamental, é impor-
tante sentar à mesa, é importante que as questões 
sejam discutidas abertamente, de forma transparente, 
para que, efetivamente, Governo e servidores possam 
chegar a uma posição, e essa posição seja a favor da 
população, que é quem é realmente penalizada com 
a paralisação de aulas e de serviços públicos. Efeti-
vamente, nós temos de procurar uma saída para isso.

Era esse o registro que eu gostaria fazer. Muito 
obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, a Sra. 
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Jucá, estive, nesse fim de se-
mana, em Foz do Iguaçu, passei à Argentina e ao Para-
guai. Os comerciantes paraguaios me informavam que 

os contrabandistas haviam feito verdadeiras caravanas 
para atravessar as fronteiras com drogas, eletroeletrô-
nicos e armas. A nossa Polícia Federal abandonou a 
fronteira do Brasil. É claro que o direito de greve é um 
direito a ser defendido pelo nosso Partido, pelo velho 
MDB de guerra, mas quando a irresponsabilidade che-
ga ao ponto de deixar desguarnecidas as fronteiras do 
País e, ainda, segundo a televisão mostrou – não sei se 
exatamente foi em Foz do Iguaçu ou em outra fronteira 
–, colocar cartazes com os dizeres de que está aberta a 
passagem para drogas e armas, a coisa fica intolerável. 
Eu acho que está faltando – além do diálogo que V. Exª 
prega, que é o apanágio dos nossos partidos, da nossa 
posição – uma mão forte para evitar que uma atitude 
como essa passe em branco. Desguarnecer as fron-
teiras do País é rigorosa e absolutamente inaceitável.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – V. 
Exª lembra uma questão importante. É fundamental 
que haja movimentação dos servidores, mas o direito 
da sociedade e o interesse do País têm que ser leva-
dos em conta. E, efetivamente, uma questão grave é 
a abertura das fronteiras. Podemos também falar das 
emergências dos hospitais; enfim, existem questões 
que têm de ser resguardadas, V. Exª lembra muito bem. 
E eu quero incorporar à minha fala esse registro, que 
é um registro importante. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Mas, mais do que isso, e as operações 
tartaruga nos aeroportos? 

Então, já não é a greve, é uma forma de fazer 
com que milhares de passageiros tenham seus voos 
atrasados.

Passaram a retirar malas dos porões dos aviões 
para fazer uma suposta revista, atrasando os aviões 
uma hora e meia, duas horas. Não vejo como isso possa 
trazer simpatia a reivindicação alguma, principalmente 
em relação à Polícia Federal.

Pela ordem de inscrição, com a palavra, pelo 
tempo regulamentar, estendido, o Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Requião, Senadores e Senadoras, eu quero também 
me somar à idéia do diálogo tão defendida aqui pelo 
Senador Romero Jucá e outros tantos para a questão 
da greve dos servidores das mais variadas áreas.

Ouvindo seu comentário, Senador Requião, o que 
o Brasil tem que fazer é regulamentar o direito de greve. 
Não sei por que não regulamenta. Se não regulamenta, 
permite tudo, inclusive os abusos, o que é lamentável.

Eu apresentei, há 20 anos, um projeto para regu-
lamentar o direito de greve na área pública e na área 
privada. Reapresentei aqui no Senado há sete anos, 
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e até hoje não foi indicado o relator. Está lá na CCJ, 
está lá plantado e o relator não é indicado.

Agora me parece que surgiu outro projeto há ques-
tão de um ano. Quero ver como é que vão votar esse 
e não vão votar o meu, que está lá há sete anos. Eu 
vou perguntar no dia qual é o critério. Inclusive, o meu 
passou já em duas comissões, e esse me parece que 
só vai passar na CCJ. É meio estranho isso. O projeto, 
que regulamenta o direito de greve, apresentado por 
um Senador tem que passar em três comissões; o de 
um outro Senador, que regulamenta a mesma matéria, 
só vai passar numa comissão e vai para a Câmara.

Essas coisas ninguém explica, Acho que nem 
Freud explica. Ninguém consegue explicar como é 
que a mesma matéria tem que passar em três comis-
sões, porque é de minha autoria; a de outro Senador, 
passando em uma só, está aprovada e vai à Câmara.

Eu espero que não aconteça isso, mas como 
entre o céu e a terra existe muita coisa que ninguém 
explica, eu vou pedir que esse projeto passe pelas 
mesmas comissões pelas quais o meu já passou e foi 
aprovado. Se for aprovado na CCJ, aí sim esse vai para 
a Câmara. Esse outro, que todo dia é comentado... Eu 
não consegui entender ainda. Mas vamos lá.

Sr. Presidente, eu quero falar hoje sobre educa-
ção. Muitos também tocaram nesse tema. Volto a re-
afirmar a minha posição. A educação é reconhecida 
por todos como base do desenvolvimento de qualquer 
nação. É preciso que o Estado proporcione educação 
de qualidade, e com o Brasil não é diferente.

Por isso mesmo, lembro aqui Antônio Gois, que, 
em recente publicação, “Sua Excelência, a Educação”, 
analisa alguns aspectos da situação em que nos en-
contramos nessa área tão importante para todos.

Afirma ele: “Dinheiro e posse de bens de con-
sumo podem ser sinais exteriores de prosperidade, 
mas o que realmente distingue com clareza a classe 
social à qual o brasileiro pertence é a escolaridade.” 
Baseado em levantamento realizado pelo Datafolha, 
observa que, “no topo da pirâmide, a maioria possui 
nível superior”; um degrau abaixo na escala social, o 
que se convencionou denominar classe média alta, 
o número dos que concluíram o curso superior cai 
significativamente; e o nível de instrução da maioria 
já passa a ser o Ensino Médio completo. Na base da 
pirâmide, existem numerosos analfabetos ou pessoas 
que não completaram sequer o Ensino Fundamental. 
Essa é a diferença.

Apesar desses dados, muita coisa tem mudado 
para a nossa gente brasileira, de acordo com essa 
pesquisa. Há 10 anos, havia mais brasileiros sem 
Ensino Fundamental completo do que aqueles que 
tinham, pelo menos, o Ensino Médio completo. Atual-

mente, com base em estudos mais recentes, pode-se 
afirmar que esses números se inverteram, o que deve 
ser considerado um dos fatores preponderantes para 
a redução da desigualdade e para o crescimento da 
classe média do País.

Estudo de Naércio Menezes e Alison Pablo de 
Oliveira, ambos da Universidade de São Paulo, mostra 
que algo em torno de 40% da queda da desigualdade 
no mercado de trabalho se deve ao aumento da esco-
laridade dos mais pobres.

Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, sa-
bemos que ainda há muita coisa por fazer no Brasil 
em matéria de educação. O Banco Mundial assim de-
nuncia nosso atraso: em países desenvolvidos, com 
modelos de ensino consolidados, as despesas com 
um estudante universitário é duas vezes superior às 
destinadas a um aluno do ciclo fundamental. No Brasil, 
a relação cresce para seis por um. Lá, é dois por um; 
aqui, é seis por um.

Outro dado importante. As estimativas são de que 
dois em cada dez jovens de 15 a 17 anos estão ainda 
fora da escola. Mostramos assim que é necessário de-
senvolver mecanismos que contenham essa evasão. 
Alguns especialistas temem que o Plano Nacional de 
Educação, com metas ambiciosas para o ano 2000 e 
que se encontra em discussão no Congresso, possa 
transformar-se apenas em mais uma declaração de 
intenções.

A educação básica deve tornar-se prioridade, 
estabelecer o foco no aluno e implantar uma melhor 
gestão de recursos.

Em 2008, estiveram reunidos, em El Salvador, os 
ministros da educação dos países ibero-americanos e, 
nesse encontro, foi escolhido o projeto chamado “Me-
tas Educativas 2021: A educação que queremos para 
a geração dos bicentenários”. Trata-se de um conjunto 
de 11 metas para promover, durante a década que an-
tecede o prazo acertado, uma educação que responda 
satisfatoriamente às demandas sociais.

Ficou comprovado que colocar todas as crianças 
e jovens de 4 a 17 anos na escola continua sendo um 
desafio a ser superado, mas garantir aprendizagem 
adequada desses alunos continua um ideal quase 
inalcançável, que, contudo, tem que ser perseguido.

Tomemos o Brasil como exemplo. Apenas 9,1% 
dos alunos que chegam ao final do terceiro ano do En-
sino Médio aprenderam o que seria de se esperar em 
Matemática; e, em Língua Portuguesa, esse percentual 
chega a 25%, isto é, de cada quatro alunos, apenas 
um domina o conteúdo da aprendizagem.

Algumas conclusões do encontro Metas Educa-
tivas 2021 apontam que somente com educação de 
qualidade os países envolvidos conseguirão o seu de-



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 44499 

senvolvimento econômico e também social. Três dos 
objetivos definidos foram consensuais.

O primeiro: erradicar o analfabetismo, ou seja, 
garantir que toda criança esteja alfabetizada até os 
oito anos de idade.

Um estudo do pesquisador Marcelo Neri, da Fun-
dação Getúlio Vargas, concluiu que enquanto a possi-
bilidade de um filho de pai analfabeto ficar analfabeto 
é de 32%, esta probabilidade cai para menos que 1% 
– 0,2% – se o pai tiver concluído o Ensino Superior. 
Vejam bem: se o pai é analfabeto, a possibilidade é de 
32% de que o seu filho também seja analfabeto; se o 
pai tem nível superior, é menos que 0,3% a possibili-
dade de o filho ser analfabeto.

Em resumo, o analfabetismo pode, portanto, ser 
um perpetuador das desigualdades sociais. Mesmo 
assim, não se observou na proposta dos ministros uma 
ação específica para erradicar a questão do analfabe-
tismo na América Latina.

O segundo objetivo é o do financiamento. Há ne-
cessidade de aumentar enormemente os investimen-
tos na educação básica. Caso isso não ocorra, será 
difícil oferecer uma educação de qualidade para todos.

O Brasil ainda investe muito pouco na educação 
básica. De acordo com dados do Ministério da Educa-
ção, em 2007, foram gastos apenas R$2.005,00 por 
aluno, cerca de 1/6 – frise-se: 1/6 – do que investem 
os países da Comunidade Europeia. Ou seja, enquanto 
no Brasil se investe em torno de R$2,00 por aluno, na 
Europa, investe-se em torno de 10.

O terceiro objetivo, um verdadeiro desafio, é a 
valorização do professor, exatamente o que colocou a 
Finlândia, a Coreia do Sul e Cingapura no topo da edu-
cação mundial, conforme constatado pelos resultados 
apresentados no Programa Internacional de Avaliação 
dos Alunos. Temos, pois, que investir nos professores.

Os jovens mais bem preparados no Ensino Mé-
dio se veem atraídos pelo magistério, pois os salários 
são atraentes. Onde? Lá fora, não aqui. Não é o que 
vemos no Brasil. Senhoras e senhores, as condições 
de trabalho nos países citados também são boas, e o 
salário é decente, aqui, dá para dizer que o salário de 
um professor é indecente.

Conclusão: os padrões de qualidade funcionam 
realmente e fazem valer a ideia de que entre os direi-
tos do cidadão destaca-se o direito de aprender. Na 
Finlândia, as oportunidades de aprendizagem, tanto 
de um aluno que estude nos confins da Lapônia como 
de um que estude em Helsinque, são equivalentes.

Sr. Presidente, no Brasil, a educação continua 
sendo encarada como um gênero de segunda ou de 
terceira necessidade. Assim não dá para pensar que 
vamos ser um país de fato, um dia, de primeiro mundo.

Até quando nos contentaremos em ser exportadores 
de produtos alimentícios provenientes da produção rural 
e de minérios extraídos de nossas imensas reservas?

Além de professores mal remunerados e de-
sestimulados, ainda convivemos com outro problema 
sério: a evasão escolar. O empenho de pais, educa-
dores e outros profissionais envolvidos no processo 
educacional não consegue impedir o abandono da 
escola, ainda mostrado em números muito acima do 
que seria razoável.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, que tem desenvolvido 
um trabalho relevante para a avaliação do ensino no 
Brasil, apresenta algumas causas para a evasão:

1) Quanto à escola: pouco atrativa; autoritária; 
professores despreparados, mal pagos e, consequen-
temente, insuficiência ou ausência de motivação;

2) Quanto ao aluno: desinteresse, indisciplina; 
problemas de saúde; gravidez; pobreza;

3) Quanto aos pais ou responsáveis: falta do 
exercício do pátrio poder; desinteresse em relação ao 
destino dos filhos;

4) No aspecto social: trabalho com incompatibili-
dade de horário para o estudo, agressões entre alunos, 
violência, gangues.

Trata-se, enfim, de um conjunto de fatores muito 
difícil de combater de forma isolada.

Há exemplos confirmados de como valorizar a 
educação para o rápido desenvolvimento do País; 
mas parece que ainda não conhecemos o caminho 
ou qual a estratégia para a implantação de um siste-
ma mais eficiente.

Em Cingapura, por exemplo, ensinar é para os 
melhores. Existem poucas escolas de formação de 
professores com a reputação do Instituto Nacional de 
Educação daquele país. Por lá, o rápido avanço da edu-
cação, que veio de um nível semelhante ao do africano 
nos anos 60 do século passado, passou a figurar entre 
os melhores do mundo (estou falando de Cingapura) 
e se deve, em grande parte, a esse tipo de trabalho.

O professor tem status e só são admitidos na es-
cola de formação de professores os estudantes que, 
no ensino médio, aparecerem entre os 30% melhores 
da turma. Ou seja, de cada cem, os trinta melhores 
classificados poderão ser mestres.

E no Brasil? Aqui, de modo geral, os alunos com 
melhor desempenho – com raras exceções, Senador 
Petecão – não querem nem ouvir falar na carreira do 
magistério. Quando eu era jovem, ainda ouvia falar 
que o bom mesmo era casar com uma professora; na-
quele tempo também o mesmo ocorria com quem era 
bancário. Pobre dos bancários e dos professores hoje!
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Mas, enfim, Sr. Presidente, temos exemplos com-
provados de onde a educação vem dando certo. Por 
que não segui-los aqui no Brasil?

A revista Educação, na edição de nº 150, de ou-
tubro de 2009, traz uma matéria de Marta Avancini, 
intitulada “Os Exemplos – as lições de Cuba e Finlân-
dia, dois dos países que mais valorizam a docência”.

E o texto começa afirmando:

“A experiência mostra que a qualificação do 
professor é um fator que faz grande diferença 
na aprendizagem dos alunos. Casos de Fin-
lândia e Cuba, cujos estudantes se destacam 
em avaliações internacionais, são exemplos.”.

A autora salienta a importância de conhecer bem 
o conteúdo a ser ministrado para realizar um trabalho 
eficiente.

Mas há, ainda, outros fatores, como a existência, 
Sr. Presidente, como a existência de uma estrutura 
de acompanhamento e monitoramento dos docentes 
cubanos em início de carreira, de modo a fornecer 
suporte e orientação aos profissionais da educação e 
o fato de os melhores alunos do ensino médio serem 
atraídos para os cursos de formação de professores.

Na Finlândia, por sua vez, os candidatos ao ma-
gistério devem, obrigatoriamente, ter formação em ní-
vel de mestrado e doutorado. E há conteúdos, desde 
o segundo ciclo do ensino fundamental, que ajudam 
na formação para uma futura opção pela docência.

A revista Carta Capital, Sr. Presidente, trouxe, 
em 14 de março de 2012, uma matéria muito, mui-
to interessante sobre a educação, encabeçada pela 
afirmação de que “os problemas do nosso sistema 
educacional são tão claros quanto as soluções; não é 
preciso inventar”.

Já é de amplo conhecimento público que, nos 
primeiros anos da educação infantil, da qual os Mu-
nicípios são os principais responsáveis, apenas um 
quinto das crianças do Brasil é atendido. Depois, no 
ensino fundamental, proporcionado principalmente por 
Estados e Municípios, um terço dos jovens abandona 
a escola antes de concluir essa pequena etapa. Assim, 
a cada ano, cerca de um milhão de pessoas chega à 
idade adulta sem ter concluído o ensino fundamental, 
garantido na nossa Carta Magna.

A evasão continua no ensino médio, dando como 
resultado que apenas metade dos brasileiros complete 
essa fase de aprendizagem. E apenas 20% da popu-
lação integraliza o ensino superior.

O especialista Otaviano Helene, que já foi dirigen-
te do Inep e que assina esta matéria, comenta o fato 
de que dados coletados e divulgados pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) colocaram o Brasil em posição, 
infelizmente, que nos deixa, no mínimo, encabulados, 
ainda quando comparado a países sul-americanos, 
no que se refere à alfabetização juvenil (de 15 aos 24 
anos) e à taxa de inclusão no ensino superior.

E a situação do Brasil ainda – continua dizendo 
– nos aspectos qualitativos nos encabula. A grande 
maioria dos estudantes mostra deficiências em pratica-
mente todas as áreas de conhecimento. Os estudantes 
demonstram que não são capazes de interpretar textos 
relativamente simples, o que impede o desenvolvimen-
to da aprendizagem.

Nos exames internacionais do Pisa, que avalia a 
proficiência em leitura, matemática e ciências de estu-
dantes de 15 anos de idade com menos de três anos 
de defasagem idade-série, o desempenho dos brasilei-
ros também, infelizmente, é pífio. Menos de 1% atinge 
os dois níveis superiores, numa escala que vai de 1 a 
6, faixa atingida por cerca de 10% dos estudantes de 
países desenvolvidos.

No outro extremo, Sr. Presidente, nos dois níveis 
mais baixos se colocam quase 50% dos estudantes 
brasileiros.

Vale citar o comentário de Otaviano Helene.
Diz ele: 

Como podemos pretender ter um país real-
mente soberano nas relações internacionais 
quando nações relativamente pequenas, como 
Bélgica ou Holanda, ou vários estados dos 
EUA, ou apenas uma pequena região do Ja-
pão, têm um número maior de estudantes 
mais bem preparados (níveis 5 e 6 na escala 
do Pisa) do que o Brasil inteiro?

Então, o que temos para o ensino superior é a 
seguinte situação: a qualidade do ensino nesse nível é 
prejudicada tanto pelo pequeno número de estudantes 
adequadamente preparados até o ensino médio, quan-
to pela enorme participação de instituições privadas, 
das quais grande parte pensa apenas no lucro e, por 
isso, não queria que o Senado aprovasse que 50% das 
vagas da universidade federal fossem asseguradas a 
alunos de escolas públicas.

Aprovamos, e a Presidenta há de sancionar.
Isso, sim, vai ser o primeiro passo da revolução 

no campo da educação.
Sr. Presidente, é nessas últimas que estão três 

quartos dos estudantes, recebendo, muitas vezes, ins-
trução de qualidade sofrível.

Se formos levar em conta os investimentos ne-
cessários para uma boa educação, aí também se vai 
comprovar a enorme desigualdade social e de renda 
do País.
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Quem não consegue avançar para o nível supe-
rior está destinado a ficar na base da pirâmide. A pos-
sibilidade é remota de ele chegar, na escala social, ao 
pico, à ponta, ao alto da pirâmide.

O investimento educacional, acumulado duran-
te toda a vida, daquele terço que abandona o ensino 
fundamental antes de completá-lo, certamente, não 
atingirá R$10 mil, enquanto, entre os cerca de 20% 
que completam o ensino superior, principalmente os 
oriundos de segmentos socioeconomicos mais eleva-
dos, o investimento em educação pode, facilmente, 
ultrapassar os R$200 mil, ou até mesmo R$300 mil.

Certamente, Sr. Presidente, essas diferenças vão 
contribuir para manter o Brasil entre os países com os 
piores índices de distribuição de renda do mundo. E 
todos sabem que nós estamos entre os cinco países 
com maior concentração de renda do mundo.

Sem dúvida, é necessário, e possível, aumentar 
os investimentos públicos em educação. Temos capa-
cidade econômica para enfrentar, como outras nações 
já o fizeram, o problema da educação.

Dessa forma, Sr. Presidente, poderemos sair da 
situação em que nos encontramos para uma partici-
pação melhor na escala internacional.

A solução, consensual, até onde sei, é aumentar 
os investimentos, é melhorar a capacidade dos docen-
tes, é melhorar equipamentos didáticos, e o mais que 
for necessário para construir o sistema educacional 
mais avançado, de que tanto, tanto precisamos.

Além da remuneração e das condições de trabalho 
dos professores, aumentar os recursos destinados à 
educação possibilitará o aumento do número de horas 
de permanência dos estudantes na escola, oferecen-
do atendimento especial àqueles que mais precisam.

A valorização do magistério se refletirá, com 
certeza, na melhoria da qualidade da educação para 
quase 90% das crianças brasileiras, hoje dependentes 
da escola pública.

Esse dado eu já havia citado aqui e está também 
nesse estudo: 90% das crianças brasileiras estudam 
em escolas públicas. De 10 a 11% estudam na esco-
la privada.

Certamente deve haver uma ação corresponden-
te ao aumento de vagas em cursos de licenciatura em 
boas universidades públicas. Como está, a procura não 
corresponde à necessidade por docentes, e os poucos 
que se formam, depois de alguns anos de frustração, 
tentam sobreviver mudando de profissão.

Sr. Presidente, quando, no Brasil, o profissional 
de ensino passará a ter realmente o respeito e o reco-
nhecimento que merece, ele que é o principal elemento 
na promoção do desenvolvimento de qualquer país?

Esta é a pergunta: quando?

Quando isso puder se concretizar, senhoras e se-
nhores, outras transformações motivadas por maiores 
investimentos em educação virão a reboque, e com 
isso todo o País ganhará.

Sr. Presidente, eu estou concluindo a minha fala. 
Peço que V. Exª receba na íntegra este pronunciamento 
e, ainda na linha da educação, eu quero cumprimentar 
o lançamento, em Porto Alegre, feito essa semana pela 
Rede Brasil Sul de Comunicação da campanha com 
o título “A Educação Precisa de Respostas Rápidas”.

Esteve presente na solenidade o Ministro Aloi-
zio Mercadante, bem como representantes de Santa 
Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro. E o Ministro 
Aloizio Mercadante disse lá: “Sem educação integral, 
o Brasil não dará o salto estratégico”. Disse mais o 
Ministro Mercadante: “Todas as escolas da Europa 
atendem em tempo integral”. Lembro aqui de Leonel 
de Moura Brizola, que já defendia esta tese de que, 
com três horas a mais, você pode dar reforço escolar 
e formação a todos.

Por fim, Sr. Presidente, disse ainda o Ministro Aloi-
zio Mercadante que quem estuda vai escolher o que 
vai fazer na vida. Quem não estuda vai ser escolhido 
ou não. Todo mundo tem que buscar mais resultados, 
e a sociedade tem que cobrar do Poder Público. É mui-
to melhor as crianças estarem na escola, estudando 
mais, fazendo esporte, do que estarem nas ruas. Sem 
educação integral o Brasil não dará o salto que espe-
ramos. Terminou S. Exª dizendo que o melhor caminho 
para o crescimento de uma nação é o estudo.

Depois, eu tenho só uma moção de apoio aos pro-
fessores e servidores em greve, vindo de São Leopoldo.

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 educação está, reconhecidamente, na 
base do desenvolvimento de qualquer nação.

É preciso que o Estado proporcione educação de 
qualidade. E com o Brasil não vai ser diferente!

Por isso mesmo, Antônio Gois, em matéria pu-
blicada na Folha de S. Paulo de 22 de janeiro de 2012 
e intitulada “Sua excelência, a educação”, analisa al-
guns aspectos da situação em que nos encontramos 
em relação a essa área tão importante.

Afirma ele, de início, que “dinheiro e posse de 
bens podem ser sinais exteriores de prosperidade, 
mas o que realmente distingue com clareza a classe 
social à qual o brasileiro pertence é a escolaridade”.

Baseado em levantamento realizado pelo insti-
tuto Datafolha, observa que, no topo da pirâmide, a 
maioria possui nível superior e, um degrau abaixo na 
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escala social, no que se convencionou denominar clas-
se média alta, o número dos que concluíram o curso 
superior cai significativamente, e o nível de instrução 
da maioria já passa a ser o ensino médio completo.

Na base da pirâmide, existem numerosos anal-
fabetos ou pessoas que não completaram sequer o 
ensino fundamental.

Apesar dessas características, muita coisa tem 
mudado para nossa gente, de acordo com as pesqui-
sas do Datafolha.

Há dez anos, havia mais brasileiros sem ensino 
fundamental completo do que aqueles que tinham pelo 
menos o ensino médio completo.

Atualmente, com base em estudos mais recentes, 
pode-se afirmar que esses números se inverteram, o 
que deve ser considerado um dos fatores preponde-
rantes para a redução da desigualdade e para o cres-
cimento da classe média no País.

Um estudo de Naércio Menezes e Alison Pablo de 
Oliveira, ambos da Universidade de São Paulo (USP), 
mostra que algo em torno de 40% da queda da desi-
gualdade no mercado de trabalho se deve ao aumento 
da escolaridade dos mais pobres.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sabemos 
que ainda há muita coisa por fazer no Brasil em ma-
téria de educação. O Banco Mundial assim denuncia 
nosso atraso: em países desenvolvidos, com modelos 
de ensino consolidados, as despesas com um estudan-
te universitário é duas vezes superior às destinadas 
a um aluno do ciclo fundamental. No Brasil, a relação 
cresce para seis por um.

Outro ponto importante: as estimativas são de 
que dois em cada dez jovens de 15 a 17 anos estão 
fora da escola. Então, é necessário desenvolver me-
canismos que contenham essa evasão.

Alguns especialistas temem que o Plano Nacional 
de Educação, com metas ambiciosas para o ano de 
2020 e que se encontra em discussão no Congresso, 
possa transformar-se apenas em mais uma declara-
ção de intenções.

A educação básica deve tornar-se prioridade, 
estabelecer o foco no aluno e implantar uma melhor 
gestão de recursos.

Sr. Presidente, em 2008, estiveram reunidos em 
El Salvador os Ministros da Educação dos países ibero-
-americanos, e, nesse encontro, foi acolhido o projeto 
denominado “Metas Educativas 2021: a educação que 
queremos para a geração dos Bicentenários”.

Trata-se de um conjunto de 11 metas, para pro-
mover, durante a década que antecede o prazo acer-
tado, uma educação que responda satisfatoriamente 
às demandas sociais.

Ficou comprovado que colocar todas as crianças 
e jovens de 4 a 17 anos na escola continua sendo um 
desafio a ser superado, mas garantir a aprendizagem 
adequada desses alunos continua um ideal quase 
inalcançável.

Tomemos o Brasil como exemplo: apenas 9,1% 
dos alunos que chegam ao final do 3º ano do Ensino 
Médio aprenderam o que seria de se esperar em Ma-
temática; e, em Língua Portuguesa, esse percentual 
chega a 25%, isto é, de cada quatro alunos, apenas 
um domina o conteúdo da aprendizagem.

Algumas conclusões do encontro Metas Educa-
tivas 2021 apontam que, somente com educação de 
qualidade, os países envolvidos conseguirão o seu 
desenvolvimento econômico paralelamente ao social. 
Três dos objetivos definidos foram consensuais.

O primeiro é erradicar o analfabetismo, ou seja, 
garantir que toda criança esteja alfabetizada até os 
oito anos de idade.

Um estudo do pesquisador Marcelo Néri, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), concluiu que, enquanto a 
possibilidade de um filho de pai analfabeto ficar anal-
fabeto é de 32%, essa probabilidade cai para 0,2% se 
o pai tiver concluído o ensino superior.

O analfabetismo pode, portanto, ser um perpe-
tuador das desigualdades sociais.

Mesmo assim, não se observou, na proposta dos 
Ministros, uma ação específica para erradicar o anal-
fabetismo na América Latina.

O segundo objetivo é o do financiamento.
Há necessidade de aumentar enormemente os 

investimentos na educação básica.
Caso isso não ocorra, será difícil oferecer uma 

educação de qualidade para todos.
O Brasil ainda investe muito pouco em educação 

básica. De acordo com dados do próprio Ministério da 
Educação, em 2007, foram gastos apenas 2.005 reais 
por aluno/ano -cerca de um sexto do que investem os 
países da Comunidade Européia.

O terceiro objetivo, um verdadeiro desafio, é a 
valorização do professor, exatamente o que colocou 
a Finlândia, a Coréia do Sul e Cingapura no topo da 
educação básica mundial, conforme constatado pelos 
resultados apresentados no Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (PISA – sigla internacional).

Os jovens mais bem preparados no ensino mé-
dio se vêem atraídos pelo magistério, pois os salários 
são atraentes.

Não é o que vemos no Brasil, Srªs e Srs. Senado-
res! As condições de trabalho, nesses países citados, 
também são muito boas.
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Conclusão: os padrões de qualidade funcionam 
realmente e fazem valer a idéia de que, entre os di-
reitos do cidadão, destaca-se o direito de aprender.

Por exemplo: na Finlândia as oportunidades de 
aprendizagem tanto de um aluno que estude nos con-
fins da Lapônia como de um que estude em Helsinque 
são equivalentes.

Sr. Presidente, no Brasil a educação continua 
sendo encarada como um gênero de segunda ou de 
terceira necessidade. Assim não dá para almejar tor-
nar-se um país desenvolvido.

Até quando vamos contentar-nos com sermos 
exportadores de produtos alimentícios provenientes 
da produção rural e de minérios extraídos de nossas 
imensas reservas?

Além de professores mal remunerados e desesti-
mulados, ainda convivemos com outro problema sério, 
que é a evasão escolar.

O empenho de pais, educadores e outros profis-
sionais envolvidos no processo educacional não con-
segue impedir o abandono da escola, ainda mostrado 
em números muito acima do que seria razoável.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (INEP), que tem desenvolvi-
do um trabalho relevante para a avaliação do ensino 
no Brasil, apresenta algumas causas para a evasão:

1) quanto à escola: pouco atrativa, autoritária, 
com professores despreparados, insuficiência ou au-
sência de motivação, etc;

2) quanto ao aluno: desinteresse, indisciplina, 
problemas de saúde, gravidez, etc;

3) quanto aos pais ou responsáveis: falta de exer-
cício do pátrio poder, desinteresse em relação ao des-
tino dos filhos, etc; e

4) no aspecto social: trabalho com incompatibili-
dade de horário para estudos, agressões entre alunos, 
violência originada por gangues, etc.

Trata-se de um conjunto de fatores muito difícil 
de combater isoladamente.

Há exemplos confirmados de como valorizar a 
educação para o rápido desenvolvimento do País, 
mas parece que não existe nenhuma estratégia para 
a implantação de um sistema mais eficiente por aqui.

Em Cingapura, por exemplo, ensinar é para os 
melhores. Existem poucas escolas de formação de 
professores com a reputação do Instituto Nacional de 
Educação, daquele país.

Por lá, o rápido avanço na educação, que veio 
de um nível semelhante ao africano nos anos 60 do 
século passado, e passou a figurar entre os melhores 
do mundo, se deve em grande parte a essa instituição.

O professor tem status e só são admitidos na es-
cola de formação de professores os estudantes que, 

no ensino médio, aparecem entre os 30% melhores 
da turma. E no Brasil?

Aqui, de modo geral, os alunos com melhor de-
sempenho (com raras exceções) não querem nem 
ouvir falar de carreira no magistério.

Srªs e Srs. Senadores, temos exemplos compro-
vados de onde a educação vem dando certo. Por que 
não segui-los?

A revista Educação n° 150, de outubro de 2009, 
traz uma matéria de Marta Avancini intitulado “Os 
Exemplos – as lições de Cuba e Finlândia, dois dos 
países que mais valorizam a docência”.

E o texto começa com a seguinte afirmação: “A 
experiência mostra que a qualificação do professor é 
um fator que faz grande diferença na aprendizagem 
dos alunos.

Casos de Finlândia e Cuba, cujos estudantes se 
destacam em avaliações internacionais, são exemplos.”

A autora salienta a importância de conhecer bem 
o conteúdo a ser ministrado para realizar um trabalho 
mais eficiente.

Mas há, ainda, outros fatores, como a existência 
de uma estrutura de acompanhamento e monitoramento 
dos docentes cubanos em início de carreira, de modo 
a fornecer suporte e orientação aos profissionais da 
educação (uma característica de vários países que 
se destacam pela qualidade) e o fato de os melhores 
alunos do ensino médio serem atraídos para os cursos 
de formação de professores.

Na Finlândia, por sua vez, os candidatos ao ma-
gistério devem, obrigatoriamente, ter formação em 
nível de mestrado e doutorado.

E há conteúdos, desde o segundo ciclo do ensi-
no fundamental, que ajudam na formação para uma 
futura opção pela docência.

Srªs e Srs. Senadores, a revista Carta Capital 
trouxe, em 14 de março de 2012, uma matéria muito 
interessante sobre educação encabeçada pela afirma-
ção de que os problemas do nosso sistema educacio-
nal são tão claros quanto as soluções. Não é preciso 
inventar”.

Já é de amplo conhecimento público que, nos 
primeiros anos da educação infantil, da qual os Mu-
nicípios são os principais responsáveis, apenas um 
quinto das crianças são atendidas.

Depois, no ensino fundamental, proporcionado 
principalmente por Estados e Municípios, um terço dos 
jovens abandona a escola antes de concluir essa etapa.

Assim, a cada ano, cerca de um milhão de pes-
soas chegam à idade adulta sem ter concluído o en-
sino fundamental, garantido em nossa Carta Magna.

A evasão continua no ensino médio, dando como 
resultado que apenas metade dos brasileiros complete 
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essa fase da aprendizagem. E apenas 20% da popu-
lação integraliza o ensino superior.

O especialista Otaviano Helene, que já foi dirigen-
te do INEP e que assina a matéria, comenta o fato de 
que dados coletados e divulgados pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco) colocam o Brasil em posição vergonhosa, 
ainda quando comparado aos países sul-americanos, 
no que se refere à alfabetização juvenil (dos 15 aos 24 
anos) e à taxa de inclusão no ensino superior.

E a situação do Brasil é vergonhosa também nos 
aspectos qualitativos. A grande maioria dos estudantes 
mostra deficiências em praticamente todas as áreas 
de conhecimento.

Os estudantes demonstram que não são capa-
zes de interpretar textos relativamente simples, o que 
impede o desenvolvimento do aprendizado.

Nos exames internacionais do PISA, que avalia 
a proficiência, em leitura, matemática e ciências, de 
estudantes de 15 anos de idade com menos de três 
anos de defasagem idade-série, o desempenho dos 
brasileiros tem sido pífio.

Menos de 1% atinge os dois níveis superiores 
numa escala que vai de 1 a 6, faixa atingida por cer-
ca de 10% dos estudantes de países desenvolvidos.

No outro extremo, os dois níveis mais baixos, se 
colocam quase 50% dos estudantes brasileiros.

Vale citar ipsis litteris, o comentário de Otaviano 
Helene: “Como podemos pretender ter um país real-
mente soberano nas relações internacionais quando 
nações relativamente pequenas, como a Bélgica ou a 
Holanda, ou vários dos Estados dos EUA, ou apenas 
uma pequena região do Japão, têm um número maior 
de estudantes mais bem preparados (níveis 5 e 6 na 
escala do Pisa) do que o Brasil inteiro?”

Então, o que temos, para o ensino superior, é a 
seguinte situação: a qualidade do ensino, nesse nível, é 
prejudicada tanto pelo pequeno número de estudantes 
adequadamente preparados até o ensino médio quanto 
pela enorme participação de instituições privadas, das 
quais grande parte visa apenas ao lucro.

E é nestas últimas que estão três quartos dos 
estudantes, recebendo, muitas vezes, instrução de 
qualidade sofrível.

Sr. Presidente, se formos levar em conta os in-
vestimentos necessários a uma boa educação, aí tam-
bém se comprovará a enorme desigualdade social e 
de renda do País.

O investimento educacional, acumulado duran-
te toda a vida, daquele terço que abandona o ensino 
fundamental antes de completá-lo, certamente não 
atingirá 10 mil reais, enquanto, entre os cerca de 20% 
que completam o ensino superior, principalmente os 

oriundos de segmentos socioeconômicos mais eleva-
dos, o investimento em educação pode facilmente ul-
trapassar os 200 mil reais, ou até mesmo 300 mil reais.

Certamente essas diferenças contribuirão para 
manter o Brasil entre os países com as piores distri-
buições de renda do mundo.

Sem dúvida, é necessário, e possível, aumentar 
os investimentos públicos em educação.

Temos capacidade econômica para enfrentar, 
como outras nações já o fizeram, o problema educa-
cional.

Dessa forma, poderemos sair da situação vergo-
nhosa em que nos colocamos a cada participação de 
nossos estudantes nos exames internacionais do PISA.

A solução, consensual até onde sei, é aumentar 
os investimentos para proporcionar melhores con-
dições de vida e de trabalho para os docentes e os 
investimentos em escolas e equipamentos didáticos, 
e o mais que for necessário para construir o sistema 
educacional de que precisamos.

Além da remuneração e das condições de trabalho 
dos professores, aumentar os recursos destinados à 
educação possibilitará o aumento do número de horas 
de permanência dos estudantes na escola, oferecendo 
atendimento especial àqueles que dele necessitem.

Srªs e Srs. Senadores, a valorização do magisté-
rio se refletirá na melhora da qualidade da educação 
para quase 90% das crianças brasileiras, hoje depen-
dentes da escola pública.

Certamente, deve haver uma ação corresponden-
te de aumento de vagas em cursos de licenciatura em 
boas universidades públicas.

Como está, a procura não corresponde às neces-
sidades por docentes, e os poucos que se formam, de-
pois de alguns anos de frustração tentando sobreviver 
da profissão, procuram e encontram outro tipo de em-
prego possibilitado pela sua formação, abandonando, 
dessa forma, o magistério.

Creio que o que estou dizendo já passou a ser 
considerado “chover no molhado”.

Quando, no Brasil, o profissional de ensino pas-
sará a ter realmente o respeito e o reconhecimento que 
merece, ele que é o principal elemento na promoção 
do desenvolvimento de qualquer país?

Quando isso puder se concretizar, Senhoras e 
Senhores Senadores, outras transformações motiva-
das por maiores investimentos em educação virão a 
reboque, como o aumento da carga horária e da per-
manência nas escolas.

Sonho com um Brasil melhor, oferecendo me-
lhores oportunidades a todos os seus filhos, com uma 
educação de qualidade e figurando entre os melhores 
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nos exames internacionais do PISA, o que seria a co-
roação do esforço no desenvolvimento da educação.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, desejo fazer um registro sobre correspon-
dência que recebi do Sindicato dos professores muni-
cipais leopoldenses (CEPROL).

Trata-se de uma Moção de Apoio à aprovação 
do PL 8035/10.

Esse projeto trata do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), em todas as metas aprovadas no CONAE 
2010, principalmente no que diz respeito à aplicação 
dos 10% do PIB na educação pública brasileira.

O CEPROL destaca e eu ratifico que esses 10% 
vem garantir o financiamento adequado para a qualifi-
cação da educação e tornam possível a aplicação das 
metas propostas no PNE.

Essa proposta está em fase para recursos e foi 
interposto um recurso na Câmara. Assim, ela está 
aguardando deliberação do recurso.

A proposta tem meu total apoio, porque a edu-
cação, como eu sempre digo, é o melhor instrumento 
para mudar a cara de um país.

Inclusive, ciente de que precisamos investir mais 
na educação, apresentei emenda determinando que 
uma parcela dos royalties do petróleo (Pré-Sai) será 
repassada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero registrar e destacar nesta tribuna, 
uma campanha muito importante relacionada ao tema 
educação.

Eu falo da nova campanha institucional do Grupo 
Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) chamada “A 
educação precisa de respostas”.

O debate acontece entre autoridades e especia-
listas e conta, entre seus convidados, com o ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante, os secretários es-
taduais do Rio Grande do Sul, José Clovis Azevedo, e 
de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, a secretária 
municipal do Rio de Janeiro, Claudia Costin e o con-
selheiro do movimento Todos Pela Educação, Mozart 
Neves Ramos.

O Ministro Aloizio Mercadante, disse, durante o 
segundo bloco do Painel RBS, hoje pela manhã, que: 
“Sem educação integral o Brasil não dará um salto 
estratégico”.

O ministro destacou que: “Todas as escolas da 
Europa atendem em tempo integral. Com três horas a 

mais, você pode dar reforço escolar, formação de mú-
sica, disciplina, responsabilidade social, e ambiental. 
Cada escola tem a liberdade e desenvolve as ativida-
des que mais estimulam os alunos”.

Ele também pontuou algo que tenho repetido por 
diversas vezes: a importância da participação dos pais 
na formação dos filhos.

Os pais precisam interagir com a escola, com-
prometer-se com ela, pois isso, com certeza, será um 
estímulo para os filhos.

O ministro lembrou que:

“Quem estuda vai escolher o que vai fazer na 
vida. Quem não estuda vai ser escolhido ou 
não. Todo mundo tem que buscar mais resul-
tados e a sociedade tem que cobrar o poder 
público. É muito melhor as crianças estarem 
na escola, estudando mais, fazendo esporte 
do que estarem em casa ou nas ruas. Sem 
educação integral, o Brasil não dará um salto 
estratégico”.

Quero cumprimentar o Grupo RBS por esta ini-
ciativa que volta seu olhar para a educação, que é, no 
meu entender, “o melhor caminho para o crescimento 
de uma Nação”.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – 

Sr. Presidente, plagiando o Ministro Mercadante, eu 
gostaria de ser escolhido por V. Exª para, em nome 
do PR, fazer uso da palavra pela Liderança do Partido.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, Senador, está 
inscrito, para uma comunicação inadiável, o Senador 
Suplicy. Posteriormente, sou eu o inscrito para usar a 
tribuna. Em seguida, V. Exª já está inscrito, como Lí-
der do PR.

O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, o Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Senador Roberto Requião, Presidente des-
ta sessão e Presidente da Comissão Mercosul, que-
ro transmitir que aqui falo algo de grande relevância 
para o Mercosul. Primeiro, registro uma carta ao Sr. 
Presidente Juan Manuel Santos, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa 
da abertura de diálogo com as Forças Arma-
das Revolucionárias da Colômbia, Farc, e o 
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Exército de Libertação Nacional, ELN, visando 
à obtenção de um acordo de paz para o país.
É muito importante para toda a América Latina 
que na Colômbia se realize um esforço definitivo 
para a consecução de um entendimento basea-
do na implantação de medidas que signifiquem 
a aplicação dos princípios de justiça.
Dentre esses instrumentos, avalio como ex-
tremamente importante a instituição de uma 
Renda Básica de Cidadania para todos os 
colombianos.
A propósito, encaminho, anexo, a Vossa Exce-
lência cópia da palestra que irei proferir no dia 
14 de setembro próximo, durante o XIV Con-XIV Con-Con-
gresso Internacional da Basic Income Earth 
Network, em Munique, Alemanha.
Respeitosamente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy

Sr. Presidente, juntamente com o Líder do PT no 
Senado, Senador Walter Pinheiro, apresento o seguin-
te requerimento:

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, seja apresentado Voto de Aplauso ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca da Colômbia, Juan Manuel Santos, por sua 
anunciada disposição de promover um diálogo 
com as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (FARC), com o objetivo de promover 
a conciliação nacional e a paz.

O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
confirmou ao seu país e ao mundo, no último dia 27 
de agosto, em um curto pronunciamento televisionado, 
que há “conversações preliminares” com as Farc, com 
vistas a se iniciar um processo de paz, “cujos resulta-
dos serão apresentados nos próximos dias”.

Trata-se de uma notícia extremamente alvissa-
reira e, há muito, esperada.

Com efeito, a luta armada na Colômbia tem uma 
longa história. Surge em 1948, quando teve início o 
chamado período da “violência”. É um fenômeno com 
raízes profundas na história e na sociedade colombiana.

Observe-se que a luta armada acentuou-se nas 
duas últimas décadas, opondo, de um lado, dois gru-
pos de esquerda – as Farc e o ELN – e, do outro, o 
Exército colombiano e os chamados “paramilitares”, 
organizações de extrema direita que, segundo denún-
cias generalizadas, são responsáveis pela maioria dos 
atos violentos no país. Trata-se, na realidade, de uma 
grande tragédia que afeta não apenas o nosso vizinho, 
mas todo o subcontinente da América do Sul.

Somente nos últimos 20 anos, morreram mais 
de 70 mil pessoas, em sua maioria civis desarmados, 

como consequência das hostilidades. Ademais, a Co-
lômbia tem cerca de 3,5 milhões de refugiados internos, 
superando o Sudão nessa triste estatística.

Quatro candidatos à presidência pertencentes a 
grupos da oposição foram assassinados na Colômbia, 
alguns em plena campanha eleitoral. Foram eles Jai-
me Pardo, da União Patriótica, em 1987; Luis Carlos 
Galán, do Novo Liberalismo, em 1989; Carlos Pizarro, 
da Ação Democrática/M-19 e Bernardo Jaramillo, da 
União Patriótica, esses últimos em 1990.

A Colômbia é também o país com maior número de 
sindicalistas assassinados no mundo. Só nos últimos 10 
anos, mais de 2,5 mil sindicalistas foram mortos em seus 
locais de trabalho ou em suas casas. Seis em cada 10 
sindicalistas assassinados no mundo são colombianos.

A Comissão Internacional de Juristas denuncia 
que, entre 1979 e 1991, 278 advogados foram assas-
sinados na Colômbia. Estudantes universitários de-
nunciam também que, de 2001 até 2008, mais de 30 
alunos foram assassinados por grupos paramilitares.

O conflito é tão grave, que o governo conservador 
colombiano do Presidente Andrés Pastrana decidiu, 
em meados da década de 90, rompendo um hiato de 
mais de 15 anos, levar adiante um processo oficial de 
negociação com as Farc e o ELN, para buscar uma 
solução negociada. Tal processo incluía a concessão 
de uma área para as Farc e a criação de uma zona 
desmilitarizada de 42 mil quilômetros quadrados para 
evitar conflitos armados.

Infelizmente, esse processo de negociação fra-
cassou.

O governo Uribe, que antecedeu o governo San-
tos, adotou uma linha dura contra as Farc, com o apoio 
decidido dos EUA. Assim, todos os diálogos foram en-
cerrados. Embora o governo Uribe tenha conseguido 
reduzir a capacidade militar das Farc, o que é impor-
tante para criar condições propícias à negociação, 
não houve êxito na superação definitiva do conflito. 
Ultimamente, tem havido um recrudescimento da vio-
lência na Colômbia.

É evidente, assim, que o conflito interno colom-
biano não será extinto apenas pela força das armas. É 
necessário também, e sobretudo, negociação.

Essa disposição do Presidente Juan Manuel San-
tos de dar nova oportunidade à paz é, portanto, uma 
atitude que deve ser aplaudida por todos.

Salientamos que o Brasil tem interesse estratégi-
co no arrefecimento da tensão daquele país. Além dos 
laços de amizade que unem Brasil e Colômbia, deve 
ser considerado o fato de que temos grande fronteira 
com esse vizinho. Destaque-se que tal fronteira é ex-
tremamente porosa e escassamente povoada, o que 
permitiria fáceis e numerosas infiltrações em território 
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nacional, caso os conflitos na Colômbia se agravassem. 
É preciso levar em consideração, ainda, as ramifica-
ções do narcotráfico colombiano dentro das fronteiras 
brasileiras, que tanto contribuem para o aumento da 
nossa violência urbana.

O nosso subcontinente vive um bom momento his-
tórico. Estamos progredindo econômica, social e politica-
mente e investindo, cada vez mais, em nossa integração. 
Nesse novo contexto, o conflito interno colombiano, que 
tem ecos da Guerra Fria, é uma anomalia regional que 
precisa ser superada, no prazo mais breve possível.

Assim sendo, julgamos que o Senado Federal 
deve se pronunciar favoravelmente a essa nobre e 
promissora iniciativa do Presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos.

Acrescento, Sr. Presidente, requerimento, que en-
caminho à Mesa, no sentido de que seja dada a neces-
sária autorização, para que eu desempenhe missão no 
exterior como representante do Senado no 14º Congres-

so da Basic Income Earth Network (Bien), em Munique, 
na Alemanha, de 14 a 16 de setembro, onde proferirei 
a palestra sobre como e quando a lei brasileira que ins-
titui a Renda Básica de Cidadania terá plena eficácia.

Assim, em cumprimento ao disposto no art. 39, 
inciso I, do Regimento, comunico a V. Exª que me au-
sentarei do País, no período de 13 a 17 de setembro 
de 2012, para a realização dessa missão e anexo o 
convite do 14º Bien Congress de Munique, 2012.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-Governador 
daquele Estado.

Cumprimentamos, enquanto V. Exª vem à tribuna, 
os alunos do ensino fundamental do Colégio Adven-
tista de Brasília. Sejam bem-vindos! Vocês vão ouvir 
agora o Senador Roberto Requião, ex-Governador do 
Paraná, Presidente da Comissão de Educação e Pre-
sidente do Parlasul no Brasil.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Ontem, Presidente Paim, fiz referência a um pedido 
de apensamento que eu atribuía ao Senador Anibal 
Diniz, Líder do PT no Senado. Apensamento de um 
projeto de legalização dos diplomas havidos fora do 
Brasil, que foi apresentado por mim num consenso com 
o Ministério da Educação, com o ex-Ministro Haddad. 
Esse projeto já tramitou na Comissão de Educação, 
já foi objeto de audiência pública. E, de repente, não 
mais que de repente, surgiu um pedido de apensa-
mento a um projeto antigo ou mais novo que o meu, 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que se refere exclu-
sivamente aos médicos.

O meu projeto já estava para votação na Comis-
são de Relações Exteriores, com relatório apresentado 
pelo Senador Cristovam, e se esse apensamento for 
mantido pela Mesa, ele volta atrás. É uma regressão 
de um ano de um projeto que já foi objeto de audiência 
pública de grandes discussões.

A Senadora Vanessa, num determinado momen-
to, pensou em pedir o apensamento. Eu conversei com 
ela, e ela compreendeu que o projeto que eu havia 
apresentado em consenso com o Ministério resolvia 
o problema dos médicos também e resolvia o pro-
blema dessas 100 mil bolsas de estudo que a nossa 
Presidenta, sabiamente, está oferecendo aos alunos 
brasileiros. O pedido de apensamento foi apresenta-
do pelo Senador Eduardo Braga. Conversei com ele, 
que retirou o pedido, e o projeto voltou a tramitar. Mas, 
mais recentemente, S. Exª o Senador Davim refaz o 
pedido. E eu faço, aqui na tribuna, um apelo para que, 
retirando esse pedido, deixe o projeto tramitar e trate-
mos conjuntamente com o problema dos médicos. Ele 
está, neste momento, sendo examinado pela Mesa, 
porque o pedido é feito à Mesa e resolvido por ela. 
Então, se o Senador pudesse interferir nesse sentido, 
eu agradeceria.

Senadora Vanessa, vim aqui hoje mostrar um 
pouco da minha perplexidade com o que está aconte-
cendo no Senado em algumas circunstâncias.

Nós recebemos aqui, no plenário, uma indicação 
da nossa Presidente, do Sr. Bernardo Figueiredo para 
Presidente da ANTT. O Plenário tomou conhecimento, 
de auditorias feitas pelo Tribunal de Contas da União, 
de um parecer técnico pela reprovação das contas e, 
mais recentemente, até pela aquiescência do relator, 
do Ministro Conselheiro, em relação ao parecer téc-
nico. Além disso, acusações pesadas no Ministério 
Público Federal. 

E aqui no Plenário, embora a imprensa ligada aos 
grandes interesses das grandes empreiteiras tivesse 
dito que o nome havia sido rejeitado por fisiologia dos 
Srs. Senadores, na verdade, ele foi rejeitado diante 
das informações que nós havíamos recebido sobre a 
atuação do Sr. Bernardo Figueiredo na ANTT.

Posteriormente, a nossa Presidente enviou al-
guns nomes para a diretoria da ANTT, que o Líder do 
Governo, interferindo, fez com que também fossem 
retirados. A consequência disso é que a ANTT funcio-
na, até agora, com uma diretoria que não foi aprovada 
pelo Senado da República, o que é uma excrescência 
absoluta.

Posteriormente, o Governo cria uma empresa de 
trem de alta velocidade e nomeia nessa empresa o Sr. 
Bernardo Figueiredo. E agora uma medida provisória 
quer transformar essa empresa numa empresa de 
planejamento estratégico, que já tem como presidente 
o Sr. Bernardo Figueiredo, que é o presidente da em-
presa que a antecede, a do trem de alta velocidade.

Se o Sr. Bernardo Figueiredo foi recusado pelo 
Senado, foi porque sua idoneidade foi posta em ques-
tão para o cargo. E se ela foi posta em questão, não é 
possível que ele seja nomeado para outra empresa sem 
a aprovação do Senado, porque é uma empresa mista.

Eu não sei como nós podemos aceitar uma situ-
ação como essa. Realmente, isso me leva à perplexi-
dade. Ao Bispo não posso reclamar, ao Bispo de Bra-
sília. Tampouco está aqui o nosso Crivella, da Igreja 
Universal, para que eu rogue providências a ele. Ele já 
é Ministro da Pesca. Mas o art. 5º da Constituição bra-
sileira assegura, na letra “a” do inciso XXXIV, “o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. 

É o que eu pretendo fazer nos próximos dias. 
Pretendo protocolar uma petição ao Supremo Tribu-
nal Federal, que é o nosso tribunal constitucional, de-
monstrando a ilegalidade na criação da Empresa de 
Planejamento e Logística e na nomeação prévia do Sr. 
Bernardo Figueiredo como presidente da dita cuja. Na 
petição ao STF, eu indico e provo que o ato de criação 
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da Empresa de Planejamento e Logística lesou vários 
princípios constitucionais, como os da impessoalida-
de, moralidade, legalidade, ofendeu o princípio do de-
vido processo legislativo com o flagrante desrespeito 
ao Senado, além de violar o princípio da tripartição 
dos poderes, cláusula pétrea da nossa Carta. E nós 
só aceitaríamos isso se a crítica que a imprensa fez 
em relação ao nosso veto for verdadeira, se, afinal, os 
argumentos que eu trouxe ao Plenário, desta tribuna, 
com as análises e auditorias feitas pelo Tribunal de 
Contas, e a posição do Ministério Público não foram 
um motivo para o veto ao Sr. Bernardo Figueiredo, e 
este Senado é o Senado fisiológico, que a imprensa 
publicou, o Senado sem responsabilidade. Bom, va-
mos resolver isso com a posição dos Srs. Senadores 
diante do fato que se coloca agora.

Em vista disso, peço ao Supremo Tribunal a sus-
pensão da medida provisória que cria a Empresa de 
Planejamento e Logística, porque não há requisitos de 
relevância e urgência, além da vedação do nome do 
notório Bernardo Figueiredo para presidi-la. 

Vamos aos fatos, Senador Paim. No dia 7 de 
março deste ano, em votação rara, por isso mesmo 
histórica, o nosso Senado rejeitou a condução de Ber-
nardo Figueiredo para a direção da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT). Rejeitou porque 
considerou o Sr. Figueiredo inidôneo para o cargo, 
tantas as denúncias do Ministério Público, do Tribu-
nal de Contas da União, da Assembleia Legislativa 
de São Paulo, através de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, de associações e sindicatos da área do 
transporte rodoviário e ferroviário. 

Seguidamente, tenho vindo a esta tribuna, sem-
pre amparado por documentos, para demonstrar que 
o Sr. Figueiredo não reunia as qualidades exigidas 
para comandar uma agência reguladora, ainda mais 
de um setor tão sensível e fundamental à economia 
do País como o de transportes terrestres. Não apenas 
por causa da hibridez do referido, ora comandando em-
presas e entidades de classe do setor de transportes 
privados, ora pulando do outro lado do balcão para 
fiscalizar empresas de que, até às vésperas, era só-
cio ou proprietário. Um típico homem público-privado, 
flex, como esses carros que usam álcool ou gasolina. 
Ele trabalha de um lado ou do outro, praticamente 
quase ao mesmo tempo, ou, ao menos, com uma si-
multaneidade impressionante. Não apenas por causa 
disso, o que já não é pouca coisa, e sim pela absoluta 
incúria na direção da ANTT, permitindo que as empre-
sas concessionárias do setor de que um dia foi sócio 
não cumprissem contratos e lesassem os interesses 
públicos de forma acintosa, como se certo estivesse 
da impunidade. 

Relatei aqui os casos que se escancaravam na 
administração desastrosa de Bernardo Figueiredo à 
frente da Agência. Li aqui observações fulminantes, 
definitivas, do Tribunal de Contas da União e da Justiça 
Federal sobre as vistas convenientemente grossas de 
Figueiredo diante dos desmandos das concessioná-
rias, especialmente das concessionárias das ferrovias.

O Governo Federal tinha todo interesse na no-
meação de Bernardo Figueiredo porque estava lhe 
passando mais uma atribuição: cuidar do trem-bala. 
Esse projeto fantasioso que ainda não assentou um 
dormente, mas cujo preço de construção aumenta a 
uma velocidade que se pretende dar à geringonça. Na 
verdade, bala mesmo é a velocidade do aumento do 
preço do projeto. Porque do trem não ouvimos falar, 
do assentamento de um dormente sequer. 

A rejeição do nome de Figueiredo por esta Casa 
deixou o projeto do trem-bala órfão do seu carinhoso 
e dedicado pai. Vai, então, que os fazedores de mági-
ca do Planalto arquitetam uma saída para contornar a 
desaprovação ao ex-Diretor da ANTT: criar a Empresa 
de Planejamento e Logística para tocar o projeto do 
trem-bala e nomear para presidi-la ninguém mais, nin-
guém menos do que o Sr. Bernardo Figueiredo.

Se a moda pega, se o desrespeito ao Senado 
for maior do que está sendo agora, caso desaprove-
mos um presidente do Banco Central, por exemplo, o 
Governo pode criar um banco central paralelo, numa 
PPP associada ao interesse dos grandes banqueiros, 
para ali entronizar o seu preferido.

Para que serve, Senador Paim, o Senado da 
República? O que é que nós estamos fazendo aqui? 
Tenho sido um critico teimoso do processo de escolha 
de autoridades pelas comissões e pelo Plenário do 
Senado. Tramita lentamente, como é de praxe nesses 
casos, como está tramitando lentamente o seu projeto 
de regulamentação da greve, que já dorme nas comis-
sões há alguns anos, sem Relator na CCJ; caminha, 
então, lentamente projeto de minha autoria para de-
mocratizar, tornar aberto, acessível inclusive a todos 
os cidadãos, através da Internet, para tornar mais ri-
goroso e exigente o rito de escolhas de autoridades.

Pois bem. Enquanto nós nos preocupamos com 
isso, meu projeto vai na linha do processo de escolha 
dos Estados Unidos, em que a Internet abre espaço 
para a manifestação, para que possamos conhecer 
melhor em quem estamos votando. Enquanto aqui no 
Senado, V. Exª sabe que muitas vezes antecipam a 
votação, a sabatina. Sequer foi sabatinado e os Se-
nadores já estão votando a sua escolha. 

Pois bem. Enquanto nos preocupamos com isso, 
o Governo piora ainda mais esse já inadequado ritu-
al, criando uma empresa especialmente para nomear 
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uma pessoa que o Senado considerou – o Senado, 
não apenas a minha palavra ou a minha impressão – 
sem reputação ilibada para ocupar a direção de uma 
agência reguladora, mas agora ocupa uma empresa 
de R$133 bilhões. 

Dissemos não para a recondução do Sr. Figuei-
redo à ANTT e vamos dizer sim à criação da EPL 
e à nomeação previa de Bernardo Figueiredo para 
comandá-la? Então, a tese da imprensa passa a pre-
valecer sobre a minha impressão: que nós evitamos 
Bernardo Figueiredo com a responsabilidade de quem 
havia tomado conhecimento das auditorias do Tribunal 
de Contas da União e do Ministério Público Federal. 

Vamos ter uma impressão mais correta disso 
tudo nos próximos dias. O Senado, faço fé – embora 
confesse que fé não tenho muita; no Senado, não em 
Deus –, não vai voltar atrás em sua decisão de 7 de 
março porque a quem muito se abaixa as redondas 
abundâncias se lhes aparecem.

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

– Esse foi o Senador Roberto Requião, que concluiu 
seu pronunciamento.

Passamos a palavra de imediato ao Líder Alfre-
do Nascimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só quero 
fazer o registro, Sr. Presidente, da presença aqui na 
tribuna de honra do Vice-Presidente da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina, Mário César de Aguiar, 
que é da região norte catarinense; do Presidente que 
representa a maior cidade, que é de Joinville e que 
aqui se encontra; do Dr. Otmar Josef Muller, que é 
Presidente do Sindicato das Indústrias Cerâmicas 
de Criciúma, do sul do Estado; e também, Presiden-
te Paim, aqui na tribuna de honra do Senado, do Dr. 
Jorge Luiz Strehl, Vice-Presidente Regional, no Vale 
do Itajaí, da Federação das Indústrias, com sede em 
Blumenau. Faço esse registro porque são três setores, 
três capitais, eu diria, da nossa região, que são Criciú-
ma, Joinville e Blumenau, aqui presentes, participando 
desta nossa sessão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sejam bem-vindos. Estão bem acompanhados 
pelo nobre Senador Casildo Maldaner.

Senador, por favor.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamenta-
velmente, venho a esta tribuna denunciar a postura 
desleal adotada pelo governo do Estado de São Paulo 
contra o meu Amazonas.

No dia 17 de agosto, o Governo de São Sau-
lo ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo 
a suspensão dos incentivos fiscais relativos à desone-
ração de ICMS para produtos e serviços às empresas 
instaladas na Zona Franca de Manaus. Essa medida, 
afirmo, impedirá o progresso e o desenvolvimento do 
Amazonas.

O crescimento econômico é necessário para 
todos os Estados brasileiros, não apenas para o Es-
tado de São Paulo. Essa ação não é um desrespeito 
somente com o meu Estado do Amazonas, mas tam-
bém com Santa Catarina, com o Rio de Janeiro, com 
Mato Grosso do Sul e com a Bahia, todos recentemente 
questionados pelo Governo do Estado de São Paulo 
no Supremo Tribunal Federal.

Ao que tudo indica, essa ação tem como único 
objetivo aumentar a arrecadação tributária de São Pau-
lo. Para tanto, o governo paulistano quer massacrar a 
competitividade da Zona Franca de Manaus, de forma 
a induzir que as indústrias instaladas ou novos negó-
cios no Amazonas migrem para São Paulo.

Essa medida, sem dúvida, causará enormes 
prejuízos à Zona Franca de Manaus até a conclusão 
do seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Os 
resultados negativos ao Amazonas já podem ser ob-
servados. Empresas ligadas ao setor produtivo, por 
exemplo, que tenham interesse em investir na região 
começam a recuar. Afinal, diante de um cenário de in-
certezas, de instabilidade jurídica, o empresariado fica 
receoso em ampliar seus investimentos.

É inaceitável essa ação, porque o Governo de 
São Paulo faz questão de ignorar os direitos constitu-
cionais adquiridos pelo Governo do Amazonas. Basta 
checar a Constituição Federal, através do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, art. 40, que, de 
forma objetiva, estabelece e assegura à Zona Franca 
de Manaus um regime tributário diferenciado. Esse ar-
tigo recebeu emenda constitucional sancionada pelo 
ex-Presidente Lula, assegurando os incentivos à Zona 
Franca de Manaus até 2023.

Causa-me estranheza o fato de o Governo de São 
Paulo se debruçar sobre esse tema após nove anos 
da edição da lei estadual que dispõe sobre a política 
de incentivos fiscais no Estado do Amazonas.

Srªs e Srs. Senadores, o que está em jogo são 
milhares de empregos criados com muito esforço den-
tro do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus. O 
prejuízo que essa ação trará a toda a Zona Franca de 
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Manaus afetará bruscamente o desenvolvimento do 
Amazonas, um Estado formado por riquezas naturais 
incalculáveis, por um povo trabalhador e por empre-
sas capazes de se expandir sem agredir a natureza.

Caso essa ação impetrada pelo Governo do Es-
tado de São Paulo seja acatada, 117 mil empregos 
diretos poderão ser suprimidos do Polo Industrial de 
Manaus, segundo levantamento do Sindicato dos Me-
talúrgicos do Estado do Amazonas.

O Polo Industrial de Manaus é o maior indutor do 
desenvolvimento da economia do Amazonas. Além dis-
so, nele estão concentradas indústrias comprometidas 
com a sustentabilidade da Região Norte, impedindo a 
exploração irracional dos potenciais naturais, tornando 
possível a preservação de 98% da floresta amazônica 
no nosso Estado do Amazonas.

A infundada ação do Governo de São Paulo fará 
o Estado do Amazonas perder receita. É o Amazonas 
que terá seus projetos de expansão interrompidos. 
São os amazonenses que perderão seus empregos. 
Uma população carente de tantas oportunidades es-
tará sujeita a ter suas chances ainda mais limitadas.

Por essas razões, faço um apelo, em meu nome 
pessoal e em nome do meu Partido, o Partido da Re-
pública, ao Governador de São Paulo e peço que recue 
dessa medida descabida contra o Amazonas. Ações 
semelhantes a essa ajuizada por São Paulo são da-
nosas à Zona Franca de Manaus, principal meio que 
meu Estado dispõe para assegurarmos um futuro pro-
missor à população do Amazonas.

Quero, por fim, Sr. Presidente, fazer dois registros. 
O primeiro deles é que o Prefeito de Manaus, Ama-
zonino Mendes, está hospitalizado em São Paulo, fez 
uma cirurgia no coração e, graças a Deus, reage bem. 
Estou aqui torcendo por ele, e, certamente, o povo do 
Amazonas, que já o elegeu Governador por três vezes 
e que o elegeu Prefeito de Manaus, prontamente vai 
pedir muito a Deus pelo seu restabelecimento.

E faço mais um registro. Desta feita, faço um re-
gistro muito positivo: nosso companheiro Senador Toni-
nho Russo, do meu Partido, Partido da República, que 
foi submetido a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo, está reagindo muito bem. Hoje, nós, Se-
nadores, fizemos um contato com ele em São Paulo, 
e ele, logo, logo, com a ajuda de Deus, vai estar entre 
nós, dando a todos nós o privilégio da sua convivên-
cia. Volte rápido, Toninho! Nós o estamos aguardando.

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

RS) – Senador Alfredo Nascimento, a Mesa se soma 
à solidariedade expressada por V. Exª quanto ao Se-
nador e também ao líder do seu Estado.

Passamos a palavra, de imediato, à nobre Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Fora do microfone.) – Troca! Chama um, de-
pois outro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Então, nós chamamos, neste momento, o Senador 
Paulo Davim. (Pausa.) 

Senador Paulo Davim não se encontra.
Senador Casildo Maldaner, por permuta feita com 

a Senadora Vanessa Grazziotin. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente e nobres Colegas, assomo 
a esta tribuna para fazer um registro do que nós sen-
timos durante o encontro na CNI, com a participação 
dos presidentes das federações de Santa Catarina, 
Glauco Cortez, do Rio Grande do Sul, e também da 
Federação das Indústrias do Paraná, com a presença 
também do nosso Governador, Raimundo Colombo, 
com a presença da Ministra catarinense Ideli Salvatti, 
com a presença dos nossos Senadores Luiz Henrique 
da Silveira e Paulo Bauer, de vários Deputados Fede-
rais, secretários de Estado, personalidades outras, 
num encontro para definir caminhos para a Região Sul 
do Brasil. Inclusive os colegas, os amigos que estão 
aqui, de Joinville, Blumenau e Criciúma, estiveram lá 
presentes, participando.

Entendi, não só eu, nós que lá estivemos, e o 
Presidente da CNI nacional, Robson Andrade, que 
presidiu, participou na elaboração, na exposição de 
um projeto para encontrar caminhos no campo da lo-
gística, principalmente, para os próximos anos, nos 
três Estados do Sul do Brasil...

Houve a participação não só das três Federa-
ções, na elaboração de um projeto que eu considero 
extraordinário, mas também a participação do BRDE, 
e os diretores catarinenses Neuto de Conto e Renato 
Viana, com mais alguns gerentes, lá estiveram. Houve 
a participação do BRDE como um todo, que compre-
ende os três Estados do Sul, e vários outros diretores 
também, do Paraná e do Rio Grande do Sul, participa-
ram. Enfim, uma exposição para as autoridades, uma 
exposição de logística, para vermos como é que nós 
estamos enxergando o futuro e como é que vamos 
solucionar os gargalos. E a exposição feita deixou em 
todos nós, na verdade, a ideia de que esse é o cami-
nho, acho que essa é a saída.

Por isso, eu digo que os gargalos de infraestrutu-
ra, em nosso País, elevam nossos custos de produção, 
nos tornam menos competitivos internacionalmente e 
impedem que alcancemos níveis elevados de cres-
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cimento econômico. Esses fatos são conhecidos de 
todos nós, são consensuais até.

Mas poucas vezes foi possível visualizar a real 
dimensão do problema e as alternativas para sua so-
lução como há poucos momentos, na sede da Con-
federação Nacional da Indústria, no lançamento do 
projeto Sul Competitivo.

A iniciativa das Federações das Indústrias de San-
ta Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com apoio 
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul e da própria CNI, traçou um amplo e detalhado 
diagnóstico da infraestrutura logística na região, as 
ações prioritárias, o investimento necessário e até seu 
prazo de retorno. O projeto não se atém apenas aos 
sistemas de logística de transporte, mas à integração 
desses com energia, telemática e capital humano, de 
forma a integrar física e economicamente os Estados, 
dentro do contexto do Mercosul.

Para o estudo, foram realizadas mais de 180 en-
trevistas pessoais em cinco países do nosso Mercosul, 
incluindo especialistas, empresas, órgãos públicos e 
associações produtivas. Foram analisados todos os 
modais logísticos existentes, incluindo rodovias, por-
tos, aeroportos, ferrovias e hidrovias. Posteriormente, 
os pesquisadores identificaram todas as principais 
cadeias produtivas dos Estados, bem como principais 
fluxos logísticos, tanto de recebimento de insumos 
quanto de escoamento da produção para mercados 
nacionais e internacionais.

Algumas conclusões ficam evidentes: a predomi-
nância absoluta do modal rodoviário no modelo logísti-
co brasileiro e, consequência imediata, o esgotamento 
de algumas de nossas principais vias. Tome-se como 
exemplo a BR-101, no trecho entre Criciúma e Floria-
nópolis, em Santa Catarina: a capacidade projetada 
de transporte de cargas é de 27,4 mil toneladas/dia; 
no entanto, passam por lá, diariamente, quase 76 mil 
toneladas, um sobreuso de 277%.

Como grande diferencial, o Sul Competitivo apre-
sentou soluções viáveis de implantação em médio prazo. 
Ao todo, foram mapeados 177 projetos pertinentes para 
o desenvolvimento da infraestrutura de transportes na 
Região Sul, sendo que 117 destes são para eixos de 
integração nacionais e 60, para eixos internacionais 
com países limítrofes.

Entre os projetos nacionais, destaco novamen-
te a Ferrovia da Integração, ou Norte-Sul, ligando os 
centros produtores de grãos no Centro-Oeste do País, 
passando pelo Paraná e por Santa Catarina, culminando 
no Rio Grande do Sul – principalmente naquela região 
fronteira com os países da parte ocidental.

Igualmente relevante para a economia catarinense 
– aí é que vêm os grãos e chegam até a fonte produtora 

das agroindústrias para transformar em carnes, para 
vir para os nossos portos de Itapoá, São Francisco do 
Sul, Navegantes, Itajaí, Imbituba e assim por diante – é 
a chamada Ferrovia do Frango, que ligaria o oeste aos 
portos, no litoral, nesta vital conexão intermodal que 
beneficiaria não só Santa Catarina, mas todo o Brasil.

Para a implantação de todos os projetos elenca-
dos, seriam necessários quase R$70 bilhões – mais 
de 65% de responsabilidade brasileira, demonstrando 
a necessidade de se priorizarem as iniciativas. A me-
todologia do estudo estabeleceu uma relação entre 
custo logístico, o custo de implantação e os benefícios 
econômicos gerados para determinar quais seriam 
essas prioridades.

Foram eleitos como prioritários 51 projetos, que 
resultam num total de R$15,2 bilhões de investimen-
to – sendo a maior parte ferroviária, tendo em vista a 
economia potencial anual do custo logístico que eles 
podem proporcionar. Esses investimentos, Sr. Presiden-
te, poderiam ser pagos em um pouco mais de quatro 
anos depois da sua conclusão. Esta priorização per-
mitirá que, com 1/5 do investimento necessário, seja 
possível alcançar mais de 80% da economia potencial 
consolidada.

Viabilizar esses investimentos, contudo, é a parte 
difícil. Temos que reconhecer os esforços louváveis das 
próprias associações produtivas, que buscam o per-
manente diálogo com o Poder Público, em sua esfera 
federal, estadual e municipal – e faço questão de citar 
a Fiesc, presidida pelo nosso Presidente Glauco José 
Corte, como também os vice-presidentes que se en-
contram aqui em plenário, citados agora há pouco por 
nós. O Governo Federal, por sua vez, tem demonstrado 
conhecer a real dimensão do problema e feito manifes-
tações de seu interesse para solucioná-lo.

Em outra ponta, Sr. Presidente, é preciso apro-
fundar as parcerias público-privadas, indispensáveis 
para a concretização desses investimentos. Mas, aci-
ma de tudo, não podemos dissociar o aprimoramento 
de nossa infraestrutura logística de um efetivo plano 
de descentralização administrativa, no âmbito de um 
novo Pacto Federativo.

Uma União centralizadora não dará conta das 
necessidades e peculiaridades regionais deste Brasil 
continental – nosso modelo atual carece de eficácia 
e agilidade. Estamos diante da oportunidade de esta-
belecer uma nova dinâmica entre os entes federados, 
que permita o desenvolvimento regional igualitário e 
integrado, tendo a União um papel de regulador e for-
mulador de políticas.

Essa mudança de paradigma administrativo deve, 
obrigatoriamente, vir acompanhada de uma nova re-
partição orçamentária, dotando os Estados de auto-
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nomia e independência pretendidas pela nossa Cons-
tituição. Caminharemos, assim, para a democracia 
que desejamos, efetivando os necessários avanços 
econômicos, que se converterão, inevitavelmente, em 
avanços sociais.

Trago essas considerações, Sr. Presidente, e 
aproveito para dizer até que o próprio Governador Rai-
mundo Colombo, no encontro de hoje, nosso Gover-
nador catarinense, disse três coisas. Ele disse: “Olha, 
essa proposta é palpável, ela é assimilável, a gente 
vê que tem soluções”.

E outra, o Governo começou agora a dizer que 
vai chamar parcerias, vai descentralizar, vai chamar 
os setores privados a participar, concessões, isso, 
aquilo, etc. e tal. Então, é o momento para essa parte, 
num projeto que é realizável. Por isso, estou falando, 
Presidente Paim, nos três Estados do Sul, como tam-
bém estou fazendo para as outras regiões do Brasil. 
O Governo está num momento em que, politicamen-
te – a segunda parte –, está tudo favorável. Disse o 
Governador Colombo hoje que, inclusive, ideologica-
mente não estão nem... Hoje, sendo pelo Brasil, sendo 
pelo bem, o clima está favorável, está favorável para 
implantar certas mudanças, está favorável para levar 
isso agora e chamar a sociedade a participar, inclusive 
com recursos internacionais, e nós descentralizarmos.

E a terceira parte: para fazermos isso, temos que 
desamarrar um pouco aquilo que está emperrado, dizia 
o Governador. E está emperrado, vamos ser sinceros, 
não é fácil. Emperra daqui, emperra de lá, para fazer 
uma coisa você tem fiscalização, quatro, cinco fiscali-
zações para desenvolver um projeto. Claro que temos 
que cuidar do meio ambiente, temos que cuidar das 
coisas, tudo tem que estar em dia, temos a parte sus-
tentável. Ainda agora, a Comissão do Código Florestal, 
de que é relator o nosso Senador Luiz Henrique, está 
reunida para ver se se encontra um consenso; esse 
debate tem que haver. Mas vamos ser sinceros, vamos 
descentralizar um pouco.

Hoje o nosso Ministério do Planejamento – eu 
tenho até dó da Ministra – só vive administrando pro-
blemas; não dá nem para planejar o Brasil. O problema 
é que o Brasil é tão grande – eu já analisei ontem isso 
–, é tão grande que fica analisando problemas daqui, 
de lá, de acolá, e ficam reunidos para decidir como é 
que vai ser, como é que não vai ser, e não têm tempo 
para analisar o Brasil, para planejar o Brasil.

Vamos descentralizar a transferência de recursos, 
a parte administrativa, e aí não precisa ficar amarrado. 
E o Governo Federal tem que ficar como regulador. 
As políticas nacionais, aquilo que é bom para o Bra-
sil, cuidar do Oiapoque ao Chuí, do nosso oriente – o 
litoral – ao ocidente, que é o poente. Essa é a função 

do Governo Federal. E transfere obrigações e arreca-
dação também, mas fica cuidando para que o Brasil 
seja equilibrado, para que todos sejam bem atendidos. 
Tem que normatizar, e aí não fica muito preso a coisas 
como nós estamos vendo tudo aí: uma burocracia da-
nada e fica tudo emperrado. Então, esse é o caminho. 
E olha, o clima está favorável para isso. A Presidente 
está com vontade para fazer isso, está enxergando. E 
hoje, com o apoio no Congresso Nacional, tanto na 
Câmara quanto no Senado, a gente sente não só aqui, 
mas na população, que esse clima – eu sinto na pele – 
é favorável, Senador Paim, para encontrarmos outros 
caminhos, dando-nos as mãos para buscar soluções 
que preparem o Brasil para os próximos 30 anos. Acho 
que este é o caminho.

Finalizo, cumprimentando nossas Federações 
dos três Estados do Sul, que, em conjunto com a CNI, 
elaboraram um projeto prático, interessante e viável, 
dando-nos custos e tempo para realizar. Agora é só 
ter vontade política e desburocratizarmos questões 
em vários sentidos. Isso é importante para todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
com alguns minutos além do meu tempo.

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

– Muito bem, Senador Casildo Maldaner, pelo seu belo 
pronunciamento, mostrando o momento bom por que 
passa o Brasil e fortalecendo a posição da Presidenta.

Passo a palavra, como Líder, ao Senador Paulo 
Davim; em seguida, à Senadora Vanessa Grazziotin, 
já que permutou com o Senador Casildo Maldaner.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Paulo Paim; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
venho a esta tribuna, na tarde de hoje, para fazer um 
registro de um fato que, para nós, médicos e sobretu-
do médicos do Nordeste, tem uma relevância e uma 
significância muito grande. 

Na semana passada, a Federação Nacional dos 
Médicos deu posse a sua nova diretoria. Um conterrâ-
neo nosso, lá do Rio Grande do Norte, mais precisa-
mente do interior do Estado, de Marcelino Vieira, Se-
nador Garibaldi, o Dr. Geraldo Ferreira Filho assumiu a 
Presidência da Federação Nacional dos Médicos e é o 
primeiro nordestino a assumir esse cargo de tamanha 
envergadura em uma entidade médica nacional. Fez 
por merecer, porque a história de Geraldo é de luta, é 
uma história de compromisso, é uma história de cora-
gem e, sobretudo, uma história de competência como 
médico e anestesista.

Geraldo já havia sido Presidente da Associação 
Médica do Estado do Rio Grande do Norte; depois, foi 
Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do 
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Norte, foi Presidente da Cooperativa dos Anestesistas. 
Trata-se de um homem dedicado à causa da saúde. 
É um servidor público que levantou essa bandeira, 
incansavelmente e sempre, na defesa de uma saúde 
pública digna e universal, como é o sonho de todos 
nós. Portanto, esse fato não pode passar em brancas 
nuvens. Eu, como Senador pelo Rio Grande do Norte, 
como nordestino e como médico, que também tem uma 
história nas entidades médicas e nas lutas médicas e 
que também fui do sindicato e também da Associa-
ção Médica; que fui da AMB; que fui da Fenam, como 
delegado, conheço de perto o trabalho abnegado de 
todas as pessoas, Senador Paim, que fazem a política 
sindical. E V. Exª sabe disto: quem faz política sindical 
é, sobretudo, um altruísta. É alguém que se dedica à 
causa coletiva. É alguém que tem coragem para en-
frentar os desafios e, sobretudo, as incompreensões 
que, muitas vezes, o sindicalista tem de se deparar. 
Mas são, acima de tudo, pessoas sonhadoras. E ai do 
Brasil e ai da sociedade contemporânea se não fossem 
os homens e mulheres que acalentam sonhos de um 
mundo melhor, de dias que tragam mais justiça social, 
dias em que a sociedade possa ser mais homogênea 
na questão dos direitos, mas também dos deveres. 
São esses homens que transformam o mundo! Esses 
homens, movidos por uma coragem muitas vezes inex-
plicável, traçam e trilham caminhos tortuosos, difíceis, 
juncados de dificuldades, de desafios, às vezes, qua-
se intransponíveis. Mas eles seguem... E, atrás deles, 
segue uma legião de profissionais que acredita no 
comando, na palavra e muito mais no exemplo. Isso 
é o que acontece nas entidades médicas, não só nas 
estaduais, mas também nas nacionais. 

A Diretoria que deixa a Federação Nacional dos 
Médicos deu um grande exemplo de abnegação e de 
dedicação à causa. E aqui vai meu abraço fraterno, 
meu reconhecimento à Diretoria da Federação Na-
cional dos Médicos, que deixou, na semana passada, 
o comando da entidade, sobretudo ao Sr. Presidente, 
o Dr. Cid Cavalhaes, que é um homem que tem uma 
história de dedicação às lutas médicas e que deu a 
sua contribuição, que deixou o seu exemplo, e que vai 
deixar, seguramente, a saudade da sua presença no 
cotidiano da entidade. 

Temos absoluta certeza de que, com o Dr. Ge-
raldo Ferreira Filho, conhecendo o Geraldo como o 
conheço, de muitos anos, desde o ensino médio – co-
nheço sua competência, o seu caráter, conheço a sua 
determinação, eu conheço sua vontade de construir, 
de edificar – a Federação Nacional dos Médicos está 
entregue em boas mãos, está entregue a uma Direto-
ria composta por pessoas que, como ele, dignificam 
a classe médica brasileira. 

Vai aqui o meu abraço, vão aqui meus votos de 
congratulação, mas vão também os votos, sinceros 
votos, de boa sorte, votos de que essa Diretoria, sob 
o comando, sob a batuta do Dr. Geraldo Ferreira Filho, 
tenha dias venturosos. E eu tenho absoluta certeza de 
que esses dias virão, porque não faltarão competência 
nem dedicação às nossas causas. 

E essa Diretoria que assumiu já começa enfren-
tando uma saúde, no Brasil, conturbada, cheia de dificul-
dades, uma saúde pública que precisa, urgentemente, 
de um olhar misericordioso do Poder Público, um olhar 
em que se enxergue o comprometimento das gestões, 
nos três níveis. No meu Estado, por exemplo, a saúde 
está em calamidade pública, os hospitais públicos pa-
decem de uma carência inexplicável, inaceitável, que 
chega às raias da imoralidade. A saúde pública precisa 
ser um instrumento de prioridade para os governos, até 
porque quem precisa da saúde pública são os pobres, 
quem precisa da saúde pública são aqueles que não 
têm condição de pagar um atendimento privado, que 
não têm, muitas vezes, recursos para pagar um plano 
de saúde e, por isso mesmo, procuram os hospitais 
públicos como única solução para os seus problemas. 

E enxergamos os hospitais públicos abarrotados 
de pacientes em verdadeiro desespero, onde corre-
dores foram instituídos como enfermarias. A figura 
de internamento no corredor dos hospitais é uma ex-
crescência no serviço público, nos hospitais públicos. 
Quem já se viu corredor ser lugar de internar pacien-
te, naquelas macas estreitas e desconfortáveis, onde 
os pacientes não têm respeito à sua intimidade, onde 
fazem as suas necessidades fisiológicas em público, 
na frente dos demais pacientes que dividem aquele 
espaço praticamente público, onde não há o menor 
aconchego, respeito no acolhimento que deveria existir 
nos serviços públicos. 

Precisamos de mais atenção na saúde pública. 
Precisamos de mais recursos. Precisamos de uma 
saúde pública verdadeiramente digna para o povo 
brasileiro que padece. Muitas vidas são ceifadas por 
falta de medicamento, por falta de vaga em UTI, mas, 
sobretudo, por falta de compromisso dos governos com 
a saúde pública no Brasil, com a saúde pública nos 
Estados e com a saúde pública nos Municípios bra-
sileiros. Não podemos jamais pagar pelo pecado da 
omissão. Precisamos levantar a voz e cobrar, e cobrar, 
e cobrar, incansavelmente, até que algo aconteça de 
novo na vida dessa legião de brasileiros que veem as 
suas vidas sendo ceifadas lentamente sem que nada 
aconteça, sem que enxerguemos algo de novo na saú-
de pública do Brasil. E aqui levanto a voz para a saúde 
pública do meu Estado, que está mal, está muito mal e 
precisa melhorar. Precisamos resgatar a dignidade do 
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nosso povo. Não podemos cruzar os braços enquanto 
crianças morrem praticamente à míngua, enquanto 
idosos morrem à míngua e a juventude padece pelas 
epidemias do século XXI: a violência urbana, o tráfi-
co, a droga que assola e ceifa milhares e milhares de 
vidas de jovens brasileiros, acabando, muitas vezes, 
com o futuro que seria alvissareiro e cheio de espe-
rança para o Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui esta voz, fica 
aqui este grito, fica aqui este apelo ao mesmo tempo 
em que eu desejo, do fundo do coração, muitas feli-
cidades à nova Diretoria da Federação Nacional dos 
Médicos. Que continue nessa luta incansável em de-
fesa de um Brasil melhor.

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

RS) – Muito bem, Senador Paulo Davim, que falou 
como Líder, defendendo mais investimentos na saúde 
para todos.

Como oradora inscrita, Senadora Lídice da Mata. 
(Pausa.)

A Senadora Lídice da Mata cedeu para a Se-
nadora Vanessa, que, neste momento, usa a tribuna.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Paim.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, eu gostaria, em primeiro lugar, de 
agradecer à Senadora Lídice da Mata, que permitiu 
uma permuta para que eu utilizasse a tribuna neste 
momento.

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, para, mais uma vez, falar sobre a Zona 
Franca de Manaus e defender esse modelo tão impor-
tante de desenvolvimento para a minha região, para o 
meu Estado e também para o meu Brasil.

Eu digo novamente, Sr. Presidente, porque te-
nho feito isso por repetidas vezes. Tenho ocupado a 
tribuna deste plenário inúmeras vezes, exatamente 
para falar desse assunto que é tão importante, que é 
tão caro, principalmente para o povo do meu Estado, 
e farei isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quantas 
vezes forem necessárias.

Esse modelo da Zona Franca de Manaus, Sr. 
Presidente, contribui consideravelmente para o sus-
tento econômico do meu Estado, do Estado que eu 
aqui, com muito orgulho, represento. Mais do que isso, 
nós podemos dizer que em torno de 98% da cobertura 
florestal do meu Estado preservados são fruto desse 
modelo que tira a pressão da floresta e permite a ge-
ração de emprego, a geração de renda, a partir de um 
segmento, de uma indústria que contribui muito com o 
nosso meio ambiente.

Esse modelo, Sr. Presidente, que é tão importante 
para nós, do Amazonas, para os manauaras, para a 
região amazônica, para o Brasil como um todo, infe-
lizmente, sofreu um ataque muito pesado, muito duro 
nesta última semana.

Infelizmente, as ameaças constantes contra a 
Zona Franca de Manaus têm feito parte da nossa própria 
história. E todos esses ataques, todas essas ameaças 
têm seu lado positivo, primeiro, porque mostram que o 
modelo deu certo, que o modelo dá certo. Se não fosse 
um modelo vitorioso, não sofreria tantos ataques como 
vem sofrendo nos últimos anos. Mas, por outro lado, 
Senador Paim, mostram o seu lado nefasto, o seu lado 
cruel, porque trazem instabilidade para as empresas 
que lá estão instaladas – e são hoje mais de 600 em-
presas instaladas no polo industrial de Manaus. Isso 
gera em torno de 117 mil empregos diretos e 500 mil 
empregos indiretos além de um faturamento que já 
ultrapassou a casa dos US$40 bilhões.

E essa ameaça que estamos sofrendo no momen-
to, em especial, tem nos causado uma profunda indig-
nação, Sr. Presidente, porque veio de alguém que já foi 
candidato à Presidência da República, à Presidência 
do Brasil. Veio de alguém de quem nós poderíamos es-
perar um entendimento e um compromisso maior com 
o nosso País, mas que, infelizmente, mostrou que isso 
não existe da parte dele. E eu aqui me refiro ao fato de 
que, na semana passada, o Governador do PSDB do 
Estado de São Paulo, o Governador Geraldo Alckmin, 
ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade junto 
ao Supremo Tribunal Federal, questionando os incen-
tivos fiscais de crédito estímulo de ICMS concedidos 
às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. 
Com essa atitude, Sr. Presidente, que consideramos 
para lá de equivocada, o Governador tucano coloca em 
risco não só esses empregos que eu aqui citei – mais 
de 117 mil empregos diretos e 500 mil indiretos –, mas 
coloca em risco a própria existência da Universidade 
do Estado do Amazonas, uma universidade estadual 
que hoje tem a maior capilaridade no interior. Está pre-
sente em todos os 61 Municípios do interior do Estado 
do Amazonas e sobrevive com recursos, com parte 
desses recursos e incentivos do Governo do Estado, 
relacionados à Zona Franca de Manaus.

Então, essa ação ajuizada questiona a Zona Fran-
ca como um todo, coloca em risco, repito, os empregos 
lá gerados e coloca em risco a existência da própria 
Universidade do Estado do Amazonas, Sr. Presidente, 
o que é extremamente grave.

E, como consta da nota que foi distribuída pela 
Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, o 
Governador de São Paulo alega, na sua ação direta 
de inconstitucionalidade, que os benefícios previstos 
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pelo Governo do Amazonas seriam inconstitucionais 
na medida em que são concedidos unilateralmente, 
sem observar o art. 155, §2º, inciso XXII, alínea g, da 
Constituição Federal, que, combinado com os termos 
da Lei Complementar nº 24, de 27 de janeiro de 1975, 
exigiria a elaboração de convênio com as demais uni-
dades federadas para a sua concessão. Ou seja, um 
convênio no âmbito do Confaz – Conselho Nacional 
de Política Fazendária –, que reúne as Secretarias de 
Fazenda de todas as unidades da Federação brasileira.

No entanto, Sr. Presidente, eu quero aqui, mais 
uma vez, falar o que o Governador tucano do Estado 
de São Paulo sabe.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senadora Vanessa, permita-me, já que os visitantes 
estão se retirando.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Estão aqui nos visitando os alunos e alunas do 
Colégio Militar de Brasília. Sejam bem-vindos, com as 
devidas instrutoras.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Cumprimento a todos os alunos que aqui vi-
sitam o Senado. Um grande abraço a todos e a todas.

Mas, Sr. Presidente, eu aqui dizia que faço ques-
tão de registrar aquilo que é do conhecimento do Go-
vernador do Estado de São Paulo, que é do conhe-
cimento do Secretário de Fazenda do Estado de São 
Paulo. É o fato de que a Lei Complementar nº 24, de 
1975, que regulamenta o artigo da Constituição Federal 
e dispõe, portanto, sobre os convênios para a conces-
são de isenção de impostos relativos ao Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias, dispensa a obrigatoriedade 
da celebração de convênio pelo Estado do Amazonas 
para fins de concessão de benefícios fiscais.

Portanto, é fundamental registrar que o Estado 
do Amazonas não pratica nenhuma guerra fiscal. Os 
incentivos que concede são previstos na própria Consti-
tuição brasileira. Apenas o Estado do Amazonas, pelas 
condições especiais que possui, tem a possibilidade 
de conceder incentivos previstos constitucionalmente.

Eu aqui repito: o Amazonas é o único Estado 
que tem bases legais para conceder incentivos fiscais. 
Aliás, esse é o próprio fundamento de sustentação da 
Zona Franca de Manaus. O que é uma zona franca se-
não um regime de exceção? Nós, sim, é que sofremos 
muito com a guerra fiscal estabelecida no Brasil afora, 
principalmente pelo Estado de São Paulo.

Quem, Sr. Presidente, historicamente pratica não 
só uma guerra fiscal mas uma luta muito dura contra 
o Estado do Amazonas, quem historicamente pratica 
essa guerra contra nosso Estado, contra nossa gente, 

contra nosso povo é o Governo de São Paulo. E não 
apenas agora, com Geraldo Alckmin no poder. Antes, 
com o ex-Governador Serra, era a mesma coisa. Era 
a mesma coisa. É comum o Estado de São Paulo so-
bretaxar produtos oriundos da Zona Franca de Ma-
naus. O que significa sobretaxar? Cobrar um ICMS 
maior do que aqueles mesmos produtos fabricados lá 
no território paulista pagam. Então, eles sobretaxam 
ilegalmente os produtos da Zona Franca de Manaus.

Mas não fazem só isso, não. Concedem benefí-
cios fiscais de ICMS também de forma inconstitucio-
nal. É o caso, por exemplo, dos tablets, Sr. Presidente. 
Ou seja, percebendo o Governo de São Paulo que a 
Medida Provisória 534, de 2011, que nós aprovamos 
aqui nesta Casa, que a Câmara aprovou, que o Se-
nado aprovou, incluía benefícios e garantia vantagens 
superiores, Senador Inácio Arruda, à Zona Franca de 
Manaus, mantendo, portanto, a nossa competitividade 
no processo produtivo, imediatamente, o Governador 
Alckmin editou um decreto baseado na legislação de 
São Paulo, concedendo incentivo fiscal de ICMS para 
a produção paulista de tablets. Zero de ICMS! Isso, 
sim, foi uma ação ilegal, e não apenas contra o meu 
querido Estado do Amazonas, que precisa, sim, de 
um incentivo a mais para poder manter-se competiti-
vo no mercado nacional. Mas ele fez isto: concedeu 
isenção, cobrando zero de ICMS para a produção 
paulista de tablets, o que fez com que o Governador 
do meu Estado, Omar Aziz, ajuizasse uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade contra esses benefícios 
fiscais. E essa ação recebeu um parecer favorável da 
Procuradoria-Geral da República em fevereiro deste 
ano de 2012, um parecer favorável que concluiu pela 
sua admissibilidade.

Portanto, a Adin nº 4.635, ajuizada pelo Gover-
no do Amazonas, com pedido de medida cautelar, 
questiona a legalidade dos incentivos do Governo de 
São Paulo, que reduziu a base de cálculo do ICMS 
para os produtos de informática, inclusive os tablets, 
Sr. Presidente. E, repito, o parecer do Ministério Pú-
blico Federal diz, quanto ao mérito: “Não é possível a 
edição de atos normativos que concedam benefícios 
fiscais relativos ao ICMS sem a prévia celebração de 
convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária”. Ou seja, enquanto o Governo Federal, o 
Governo do Amazonas, a nossa Bancada Federal, a 
Bancada Federal do Estado do Amazonas, a Bancada 
parlamentar, os Vereadores de Manaus, empresários, 
trabalhadores, todo o povo amazonense, em especial 
a gente manauara.

Enquanto todos nós trabalhamos juntos para 
fortalecer o modelo Zona Franca de Manaus, infeliz-
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mente, mais uma vez, vem o Governo de São Paulo, 
o Governador do PSDB de São Paulo ajuizar mais...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

E, dessa vez, a pior de todas, porque questiona, 
Presidente Sarney, todo o modelo Zona Franca de Ma-
naus. Todo o modelo Zona Franca de Manaus. Então, 
nós não podemos assistir a isso calados.

Eu quero dizer que o Presidente Lula, quando 
assumiu a Presidência deste País, mostrou o seu 
compromisso não só com o povo, mas com as regi-
ões menos desenvolvidas, porque prorrogou, por mais 
dez anos, até 2023, os benefícios da Zona Franca de 
Manaus. Da mesma forma fez a Presidenta Dilma, 
que já encaminhou a sua mensagem para prorrogar 
por mais 50 anos o modelo. Mas não basta prorrogar 
se a gente vive nessa guerra, que gera instabilidade, 
que gera incerteza.

Então, eu quero dizer que, como Senadora, con-
tinuaremos unindo as nossas Bancadas, mas pedindo 
o apoio de todas as senhoras, de todos os senhores 
para que não continue essa guerra, de o Estado mais 
rico do País, de o Estado mais forte do País teimar 
em prejudicar um Estado que precisa muito desses 
incentivos para poder sobreviver.

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Concluo neste minuto que V. Exª me concede, 
Presidente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) − V. Exª tem o tempo necessário à conclusão do 
seu pronunciamento.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB − 
AM) – Muito obrigada.

Presidente Sarney, V. Exª aqui representa um 
Estado amazônico como eu, V. Exª aqui representa o 
Amapá. V. Exª sabe da importância da Zona Franca 
de Manaus, não apenas para o meu Estado, mas da 
importância da Zona Franca para o Brasil e para toda 
a nossa região, porque é um modelo que deu certo e 
é um modelo que ajuda a preservar as nossas flores-
tas. É um modelo que gera emprego, é um modelo que 
gera renda e é um modelo que permite, inclusive, que 
meu Estado tenha uma universidade estadual muito 
importante hoje na formação de todos os nossos jovens.

Então, nós não podemos assistir calados a mais 
essa ação do Governador do PSDB do Estado de São 
Paulo contra nós. Tenho certeza de que sairemos vi-
toriosos no Supremo Tribunal Federal, porque toda a 
legislação está do nosso lado. A Zona Franca é um re-
gime diferenciado dentro do território nacional. A Zona 

Franca é um regime produtivo exatamente baseado em 
incentivos fiscais. Então, não precisa o Governador de 
São Paulo, que já tem o maior PIB do País, continuar, 
insistir em lutar contra os Estados mais pobres, contra 
os Estados menos desenvolvidos.

E repito aqui: a nossa luta tem sido árdua, mas 
temos conseguido muito o apoio da Presidenta para 
que possamos manter a nossa competitividade.

Há pessoas lá no meu Estado que dizem que a 
MP dos tablets prejudicou o Amazonas. Não é verda-
de. Eu tenho aqui – não vou ler porque não dá tem-
po – o meu discurso do dia 21 de setembro de 2011, 
quando aprovamos o projeto de lei de conversão da 
medida provisória relativa aos tablets. E ali eu dizia: 
dois itens importantes mantiveram a competitividade 
da Zona Franca de Manaus e, entre eles, um item que 
aumentou em 1% o crédito favorável à Zona Franca 
de Manaus, o que permite que a Samsung e empre-
sas como a CCE, como a Semp Toshiba já iniciem a 
produção de tablets no meu Estado.

Então, fica aqui não só o meu protesto contra 
o Governador do PSDB de São Paulo, mas a minha 
disposição em lutar em favor do meu Estado, disposi-
ção que não é só minha, mas de toda a Bancada, do 
Governador e de todo o povo do Amazonas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazzio-
tin, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) − O Senado Federal recebeu os seguintes Ofí-
cios de Ministros de Estado:

– Nº 573, de 22 de agosto de 2012, da Ministra 
de Estado do Meio Ambiente, em resposta ao 
Requerimento nº 1.470, de 2011, de informa-
ções, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 90, de 24 de agosto de 2012, do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, em resposta ao Requerimento 
nº 454, de 2012, de informações, de autoria da 
Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 371, de 29 de agosto de 2012, do Ministro 
de Estado da Integração Nacional, em resposta 
ao Requerimento nº 575, de 2012, de informa-
ções, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente. 

Os Requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) − Sobre a mesa, ofício que será lido.
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É lido o seguinte:

Of. nº 43/12-GSPDAV

Brasília, 27 de agosto de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao Requerimento nº 432/2012, infor-

mo que eu não participei de diligências aos Estados 
Unidos da América, com a Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o Tráfico Nacional e 
Internacional de Pessoas, no período de 3 a 10 de 
junho de 2012.

Atenciosamente,  – Senador Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) − O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 310, DE 2012 

Dá nova redação ao art. 15-A e acrescenta-
-se § 2º ao art. 34, ambos do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, para dispor 
sobre a fixação dos juros compensatórios 
devidos em decorrência das desapropria-
ções por necessidade ou utilidade pública 
e interesse social, inclusive para fins de 
reforma agrária, bem como dispor sobre a 
indenização de área não registrada nas de-
sapropriações por utilidade pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e o § 1º do art. 15-A do Decreto-

-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passam a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 15-A. Na imissão prévia na posse de-
corrente de desapropriação por necessidade 
pública, utilidade pública ou interesse social, 
inclusive para fins de reforma agrária, havendo 
divergência entre o preço ofertado em juízo e 
o valor do bem fixado na sentença, expressos 
em termos reais, incidirão juros compensató-
rios de 12% (doze por cento) ao ano sobre 
a diferença entre 80% (oitenta por cento) do 
preço ofertado e o valor fixado na sentença.
§ 1º Os juros compensatórios tem por destina-
ção compensar a perda de renda pelo proprie-
tário, efetiva ou potencial, de modo que a mera 
ausência de exploração econômica da área 
desapropriada, ou de parte dela, não impede 
a sua incidência, salvo se for demonstrado que 
o imóvel expropriado não pode ser objeto de 
exploração econômica alguma, atual ou futu-

ra, em decorrência de limitações legais ou da 
situação geográfica ou topográfica.
 .............................................................. (NR)”

Art. 2º No período compreendido entre 11 de 
junho de 1997 e 13 de setembro de 2001, a base de 
cálculo para incidência dos juros compensatórios de 
que trata esta lei deverá corresponder ao valor oferta-
do pela Administração Pública, menos o valor fixado 
pela sentença, em observância à lei vigente da época 
de ocorrência dos fatos.

Art. 3º O art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte § 
2º, remunerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 34.  .........................................................
 .......................................................................
§ 2º Quando a área contida no registro imo-
biliário for menor do que aquela efetivamente 
levantada, deve esta última ser considerada 
para efeito de indenização, mantendo-se, po-
rém, depositado em juízo o valor correspon-
dente à diferença entre a área registrada e a 
efetivamente levantada até que o expropriado 
promova a retificação do registro ou que seja 
decidida a titularidade do domínio (NR)”.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º Ficam revogados os §§ 2º e 4º do art. 15-A 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Justificação

A presente proposição tem por finalidade alinhar 
as disposições legais pertinentes à desapropriação 
com os entendimentos consagrados pelo Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em dois 
pontos, a saber: 

I) adequar o valor dos juros compensatórios e 
sua base de cálculo a incidirem nos casos de 
imissão prévia na posse decorrente de desa-
propriação por necessidade pública, utilidade 
público ou interesse social, inclusive para fins 
de reforma agrária, quando houver divergência 
entre o preço ofertado em juízo e o valor do 
bem fixado na sentença, abrangendo os imó-
veis improdutivos, em observância ao princípio 
constitucional da garantia do justo preço na 
desapropriação (art. 5º, XXIV, CF); e 
II) prever a forma de indenização, nas desa-
propriações, quando a área total levantada 
pela perícia excede àquela constante do re-
gistro imobiliário, inclusive em se tratando de 
área não registrada ocupada pelo expropriado.
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Referente ao primeiro ponto, registre-se que des-
de há muito tempo o Supremo Tribunal Federal consoli-
dou o entendimento de que, “na desapropriação, direta 
ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% 
(doze por cento) ao ano”, nos termos do enunciado da 
sua súmula de jurisprudência nº 618.

Porém, com a edição da Medida Provisória (MP) 
nº 1.577, de 11 de junho de 1997 – que, após sucessi-
vas reedições, foi consolidada como norma definitiva 
por intermédio da MP nº 2.183-56, de 24 de agosto 
de 2001, a teor do disposto no art. 32 da Emenda à 
Constituição nº 32, de 11 de setembro de 2001 –, ins-
taurou-se controvérsia quanto à constitucionalidade 
da parte que alterou Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941.

O Supremo Tribunal Federal então concedeu li-
minar, em 5 de setembro de 2001, na medida cautelar 
ajuizada no âmbito da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº 2.332/DF, para suspender, no caput do art. 
15-A do mencionado decreto-lei, introduzido pelo art. 1º 
da MP nº 2.027-43 (uma das reedições da aludida MP 
nº 1.577, de 1997) a eficácia da expressão “de até seis 
por cento ao ano”, dando ao dispositivo interpretação 
conforme à Constituição, de forma que a base de cál-
culo dos juros compensatórios passou a ser a diferença 
eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado 
em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Além 
disso, a mesma decisão liminar do Supremo Tribunal 
Federal suspendeu também a eficácia dos parágrafos 
1º, 2º e 4º do mesmo art. 15-A, com a redação dada 
pela MP 1.577, de 1997, e suas reedições.

O Superior Tribunal de Justiça, como desdobra-
mento desse entendimento pela Excelsa Corte – em-
bora ainda não definitivamente confirmado–, editou, em 
24 de novembro de 2009, o enunciado da Súmula nº 
409 de sua jurisprudência, segundo o qual, “Nas ações 
de desapropriação, os juros compensatórios inciden-
tes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, 
devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a 
partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula 
n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Em que pese a ausência de decisão definitiva da 
Suprema Corte, parece-me pertinente basear no jul-
gado do STJ e fixar uma sistemática legislativa clara e 
adequada sobre à incidência de juros compensatórios 
nas indenizações por desapropriações citadas, dirimin-
do qualquer omissão do Poder Legislativo sobre o tema.

Por oportuno, a referida compensação de juros 
moratórios também deve incidir sobre o imóvel impro-
dutivo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de 
Justiça no julgamento do REsp. n. 1.116.364, uma vez 
que excluir tal compensação do valor a ser indenizado 
representaria, em verdade, uma dupla punição e, por 

corolário, real esvaziamento da justa indenização cons-
titucional por frustrar qualquer expectativa de renda.

No que tange ao segundo ponto objetivado na 
presente proposição, muito já se discutiu perante o 
Judiciário sobre se é ou não devida indenização, nas 
desapropriações, sobre área não registrada ocupada 
pelo expropriado, quando a área total levantada pela 
perícia excede àquela constante do registro imobiliário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete 
decidir em última instância sobre a matéria, finalmente 
dirimiu a controvérsia, ao firmar entendimento (REsp n. 
1.252.371) de que se impõe a indenização da área total 
determinada pela perícia, mantendo-se em depósito 
judicial a parcela correspondente à área não registra-
da, até que o registro seja retificado pelo expropriado 
ou que seja decidida a titularidade do domínio.

Note-se que, embora a alteração proposta incida 
apenas sobre o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, que trata exclusivamente das desapropria-
ções por utilidade pública, o regramento pretendido 
também se estenderá às desapropriações por interesse 
social, por força do disposto no art. 5º da Lei nº 4.132, 
de 10 de setembro de 1962 (que “Define os casos de 
desapropriação por interesse social e sobre sua apli-
cação”), segundo o qual devem ser aplicadas a estas 
as normas legais que regulam a desapropriação por 
utilidade pública, nas omissões havidas no seu texto.

Portanto, é oportuno positivarmos mais esse 
acertado entendimento firmado pelo Superior Tribunal 
de Justiça a respeito das indenizações em desapro-
priação, sobre áreas não registradas e ocupadas pelo 
expropriado, como forma de primar pela segurança 
jurídica e esvaziar qualquer dúvida proveniente de 
omissão legislativa.

Em suma, penso ser necessário fixar de uma vez 
por todas uma abordagem legislativa clara que não 
permita interpretações contraditórias.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
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sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.

(...)

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção 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, nos termos seguintes:

(...)
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde-
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição;

(...)

DECRETO-LEI Nº 3.365, 
DE 21 DE JUNHO DE 1941

Texto Compilado 
Vigência

Dispõe sobre desapropriações por utilida-
de pública.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta :

(...)
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública e 
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, 
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo 
e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em 
termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis 
por cento ao ano sobre o valor da diferença eventual-
mente apurada, a contar da imissão na posse, vedado 
o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001)

 § 1o Os juros compensatórios destinam-se, ape-
nas, a compensar a perda de renda comprovadamente 
sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2)

 § 2o Não serão devidos juros compensatórios 
quando o imóvel possuir graus de utilização da terra 
e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide 
ADIN nº 2.332-2)

 § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se 
também às ações ordinárias de indenização por apos-

samento administrativo ou desapropriação indireta, bem 
assim às ações que visem a indenização por restrições 
decorrentes de atos do Poder Público, em especial 
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os 
juros sobre o valor fixado na sentença. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

 § 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o 
Poder Público onerado por juros compensatórios re-
lativos a período anterior à aquisição da propriedade 
ou posse titulada pelo autor da ação.” (NR) (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide 
ADIN nº 2.332-2)

(...)
Art. 34. O levantamento do preço será deferido 

mediante prova de propriedade, de quitação de dívi-
das fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e 
publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para 
conhecimento de terceiros.

 Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida 
fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósi-
to, ressalvada aos interessados a ação própria para 
disputá-lo.

(...)

LEI Nº 4.132, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962.

Define os casos de desapropriação por in-
teresse social e dispõe sobre sua aplicação.

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

(...)
Art. 5º No que esta lei for omissa aplicam-se 

as normas legais que regulam a desapropriação por 
unidade pública, inclusive no tocante ao processo e à 
justa indenização devida ao proprietário.

(...)

(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrá-
ria; e de Assuntos Econômicos, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 311, DE 2012

Altera a redação do art. 49 da Lei 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para dispor so-
bre aproveitamento de disciplinas cursa-
das com aprovação, na educação de nível 
superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

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

“Art 49 As instituições de educação superior 
aceitarão a transferência de alunos regulares, 
em cursos afins, e a matrícula de graduados, 
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na hipótese de existência de vagas e mediante 
processo seletivo.
§ 1º As transferências ex officio dar-se-ão na 
forma da lei.
§ 2º A disciplina de conteúdo correspondente 
cursada com aprovação há até o equivalente 
ao período máximo estabelecido para o térmi-
no do curso em que se pretende a matrícula, 
terá seu aproveitamento reconhecido auto-
maticamente.” 

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

Justificação

O texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção prevê a transferência de alunos e a matrícula de 
graduados ou daquele que comprove condições de se 
investir em curso superior, com aproveitamento. Por 
outro lado, não dispõe sobre o aproveitamento de disci-
plinas cursadas por graduados ou alunos transferidos.

A modificação pretendida no texto em vigor am-
para os alunos nessas condições, diferentes das dos 
alunos matriculados regularmente no mesmo curso e no 
mesmo estabelecimento, desde o início da graduação.

Na prática, o que se observam hoje são três gran-
des dificuldades para o aluno transferido ou graduado 
que pretende matrícula em estabelecimento particular 
de ensino superior:

Dificuldade no reconhecimento de disciplinas já 
cursadas com aprovação, ora por exigência de curso 
espaço de tempo decorrido, frequentemente dois anos, 
ora por diferença de carga horária entre as disciplinas 
em comparação;

Em não conseguindo o aproveitamento da dis-
ciplina, esta se transformará em mais um obstáculo 
para se organizar a grade de disciplinas do semestre 
ou ano letivo;

Ao cursar, desnecessariamente, uma disciplina 
a mais, o aluno arca, em média, com 20% de acrésci-
mo na mensalidade (tendo em vista grade semestral 
ou anual de 5 disciplinas), além do transtorno de se 
cursar novamente a mesma matéria.

Senhores parlamentares: O aluno que retorna à 
escola, à faculdade, a qualquer educandário, deveria 
ter um estímulo, em vez de ser penalizado. Como na 
Parábola do Filho Pródigo, em que o filho retorna à 
casa do pai depois de dissipar sua parte da herança, 
e é recebido com alegria e festa. Como não podemos 
impor às faculdades particulares o perdão de dívidas 
estudantis, nem de matrícula, podemos, pelo menos, 
garantir a esses batalhadores, a esses cidadãos que 
não desistiram de estudar, de lutar, de alcançar seus 
sonhos, um retorno à sala de aula tranquilo e digno. 

Um ambiente educacional que lhes reconheça o es-
tudo realizado e a disposição de começar de novo. O 
que pedimos, neste projeto, meus nobres Senado-
res, é apenas justiça. É o reconhecimento do esforço 
despendido pelo aluno e daquilo que foi pago, muitas 
vezes, por aluno que é ao mesmo tempo trabalhador, 
mas que por forças alheias à sua vontade foi obrigado 
a interromper os estudos.

Sala das sessões, – Senador Cidinho Santos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional.

....................................................................................
Art. 49. As instituições de educação superior acei-

tarão a transferência de alunos regulares, para cursos 
afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante 
processo seletivo.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 312, DE 2012

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as elei-
ções, para regulamentar a contratação de 
prestadores de serviços para as campanhas 
eleitorais, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 100 da Lei nº 9.504, de 30 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes §§ 1º e 2º:

“Art. 100.  .......................................................
§ 1º O número de contratações de que trata 
o caput por candidato não pode exceder a:
I – 0,005% (cinco milésimos) do total da cir-
cunscrição, nas eleições para Presidente da 
República;
II – 0,05% (cinco centésimos) do total da cir-
cunscrição ou 100 (cem) pessoas, o quantum 
maior, até o limite de dois mil, nas eleições para 
Governador, Senador, Deputado Federal, De-
putado Estadual, Deputado Distrital e Prefeito, 
quando o eleitorado for igual ou maior do que 
cem mil eleitores;
III – 0,05% (cinco centésimos) do total da cir-
cunscrição ou 50 (cinquenta) pessoas, o quan-
tum maior, nas eleições para Governador, Se-
nador, Deputado Federal, Deputado Estadual, 
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Deputado Distrital, Prefeito e Vereador, quando 
o eleitorado for menor do que cem mil eleitores 
e maior do que cinquenta mil eleitores;
IV – 0,05% (cinco centésimos) do total da cir-
cunscrição ou 25 (vinte e cinco), o quantum 
maior, nas eleições para Governador, Sena-
dor, Deputado Federal, Deputado Estadual, 
Deputado Distrital, Prefeito e Vereador, para 
o eleitorado até cinquenta mil eleitores.
§ 2º Cabe ao comitê financeiro do partido polí-
tico recolher a contribuição previdenciária dos 
seus contratados para prestar serviços durante 
a capanha eleitoral.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
100-A a 100-C:

“Art. 100-A. O número de voluntários que pres-
tarão serviços nas campanhas eleitorais não 
pode exceder ao dobro do número de con-
tratados, conforme definido no art. 100, § 1º.
Art. 100-B. O Partido pelo qual concorrer o 
candidato deverá comunicar à Justiça Eleitoral, 
até sete dias após a contratação, a relação dos 
contratados para prestar serviços na corres-
pondente campanha eleitoral, como também 
a relação dos voluntários.
Art. 100-C. A contratação de pessoal ou a acei-
tação de voluntários para prestar serviços nas 
campanhas eleitorais em número que exceder 
aos quantitativos definidos nos arts. 100, § 
1º, e 100-A pode caracterizar abuso do poder 
econômico e sujeita o candidato beneficiado 
à cassação de registro ou do diploma e à ine-
legibilidade, nos termos do art. 22 a 24 da Lei 
Complementar nº 64, de 1990.”

Art. 3º Compete ao Ministério Público Eleitoral 
zelar pela fiscalização do disposto nesta Lei.

Art. 4º A Justiça Eleitoral regulamentará o dis-
posto nesta Lei, e publicará os quantitativos previs-
tos no § 1º do art. 100 e no art. 100-A, até o início da 
campanha eleitoral.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A iniciativa que ora submetemos à deliberação 
desta Casa tem o objetivo de contribuir para que te-
nhamos eleições mais competitivas e equitativas em 
nosso País.

Com efeito, embora a legislação coíba o abuso do 
poder econômico, infelizmente essa forma ilegal e ilegí-
tima de obter votos ainda persiste por diversos meios.

Um desses meios é a contratação de verdadeiros 
exércitos de cabos eleitorais, muitas vezes enganosa-
mente chamados de voluntários, para diuturnamen-
te, por meio de toda uma sorte de artifícios, procurar 
obter o voto do eleitor, muitas vezes utilizando falsas 
promessas.

Desse modo, estamos propondo que a contrata-
ção de pessoas para trabalhar nas campanhas eleito-
rais tenha limites com base no eleitorado da respectiva 
circunscrição.

Da mesma forma, estamos propondo limites para 
o chamado voluntariado.

A proposta não pretende absolutamente impedir 
que os candidatos e os partidos possam contratar pes-
soas para as suas campanhas, nem que eleitores que 
pretendam se voluntariar para atuar nas campanhas 
de seus candidatos não possam fazê-lo.

Apenas estamos estabelecendo limites razoáveis 
para tais contratações e para o voluntariado. Assim, no 
caso das eleições para Presidente da República pode-
rão ser contratados até 7.000 (sete mil) pessoas para 
trabalhar na campanha de cada candidato em todo o 
Brasil, o que nos parece um quantitativo razoável, e 
mais 14.000 mil pessoas poderão ser voluntárias, por 
candidato.

Nas eleições para Prefeito e Vereador do Muni-
cípio de Cuiabá, para tomar outro exemplo, poderão 
ser contratadas até um máximo de 200 (duzentas) 
pessoas para trabalhar na campanha eleitoral e mais 
400 (quatrocentas) pessoas poderão se voluntariar, 
por cada candidato, o que também nos parece um 
número razoável.

Tendo em conta que Cuiabá tem um total de cerca 
de quatrocentos mil eleitores, nos parece um número 
razoável, sem exageros, que garante aos candidatos 
uma quantidade adequada de pessoas para fazer a 
sua campanha, ainda mais que, como sabemos, os 
candidatos a vereador também fazem campanha para 
um dos candidatos a Prefeito.

Por outro lado, estamos também propondo que o 
Partido pelo qual concorrer o candidato deverá comu-
nicar à Justiça Eleitoral, até sete dias após a contrata-
ção, a relação dos contratados para prestar serviços 
na correspondente campanha eleitoral, como também 
a relação dos voluntários.

Ademais, a proposição igualmente estipula que 
contratação de pessoal ou a aceitação de voluntários 
para prestar serviços nas campanhas eleitorais em 
número que exceder aos quantitativos definidos pode 
caracterizar abuso do poder econômico e sujeita o 
candidato beneficiado à cassação de registro ou do 
diploma e à inelegibilidade, pois não adianta estabe-
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lecermos uma norma de regulação, sem que a devida 
penalidade também não seja estipulada.

Por fim, é previsto ainda que compete ao Minis-
tério Público Eleitoral zelar pela efetiva fiscalização do 
disposto nesta Lei e que a Justiça eleitoral regulamenta-
rá o disposto nas normas que ora pretendemos adotar.

Esperamos que com a aprovação da presente 
iniciativa tenhamos dado um passo rumo à conquista 
de eleições mais justas, honesta e representativas.

Em face do exposto, solicitamos o apoio de nos-
sos pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Cidinho Santos, 
PR – MT.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

  Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 100. A contratação de pessoal para prestação 

de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo 
empregatício com o candidato ou partido contratantes.
....................................................................................             

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, 
DE 18 DE MAIO DE 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidade, prazos de cessação, e determina 
outras providências.

....................................................................................
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candi-

dato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar 
à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral 
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indí-
cios e circunstâncias e pedir abertura de investigação 
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utili-
zação indevida de veículos ou meios de comunicação 
social, em benefício de candidato ou de partido político, 
obedecido o seguinte rito:

 I – o Corregedor, que terá as mesmas atribui-
ções do Relator em processos judiciais, ao despachar 
a inicial, adotará as seguintes providências:

 a) ordenará que se notifique o representado do 
conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via 
apresentada pelo representante com as cópias dos 
documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de 
testemunhas, se cabível;

 b) determinará que se suspenda o ato que deu 
motivo à representação, quando for relevante o funda-

mento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência 
da medida, caso seja julgada procedente;

 c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for 
caso de representação ou lhe faltar algum requisito 
desta lei complementar;

 II – no caso do Corregedor indeferir a reclamação 
ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o 
interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas;

 III – o interessado, quando for atendido ou ocor-
rer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do 
Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas 
as providências necessárias;

 IV – feita a notificação, a Secretaria do Tribunal 
juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado 
ao representado, bem como a prova da entrega ou da 
sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;

 V – findo o prazo da notificação, com ou sem de-
fesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, 
em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo 
representante e pelo representado, até o máximo de 
6 (seis) para cada um, as quais comparecerão inde-
pendentemente de intimação;

 VI – nos 3 (três) dias subseqüentes, o Correge-
dor procederá a todas as diligências que determinar, 
ex officio ou a requerimento das partes;

 VII – no prazo da alínea anterior, o Corregedor 
poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou tes-
temunhas, como conhecedores dos fatos e circunstân-
cias que possam influir na decisão do feito;

 VIII – quando qualquer documento necessário 
à formação da prova se achar em poder de terceiro, 
inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, 
o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar 
o respectivo depósito ou requisitar cópias;

 IX – se o terceiro, sem justa causa, não exibir o 
documento, ou não comparecer a juízo, o Juiz poderá 
expedir contra ele mandado de prisão e instaurar pro-
cesso s por crime de desobediência;

 X – encerrado o prazo da dilação probatória, as 
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apre-
sentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;

 XI – terminado o prazo para alegações, os au-
tos serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, 
para apresentação de relatório conclusivo sobre o que 
houver sido apurado;

 XII – o relatório do Corregedor, que será assenta-
do em 3 (três) dias, e os autos da representação serão 
encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, 
com pedido de inclusão incontinenti do feito em pau-
ta, para julgamento na primeira sessão subseqüente; 

 XIII – no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regio-
nal Eleitoral terá vista dos autos por 48 (quarenta e 
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oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações 
e conclusões do Relatório;

 XIV – julgada procedente a representação, ainda 
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal decla-
rará a inelegibilidade do representado e de quantos 
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-
-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se 
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição 
em que se verificou, além da cassação do registro 
ou diploma do candidato diretamente beneficiado 
pela interferência do poder econômico ou pelo des-
vio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios 
de comunicação, determinando a remessa dos autos 
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de 
processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, 
ordenando quaisquer outras providências que a es-
pécie comportar; (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 135, de 2010)

 XVI – para a configuração do ato abusivo, não 
será considerada a potencialidade de o fato alterar 
o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das 
circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 135, de 2010)

 Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, 
interposto pelo representante, não impede a atuação 
do Ministério Público no mesmo sentido.

 Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela 
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indí-
cios e presunções e prova produzida, atentando para 
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou 
alegados pelas partes, mas que preservem o interesse 
público de lisura eleitoral.

 Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral 
será competente para conhecer e processar a repre-
sentação prevista nesta lei complementar, exercendo 
todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou 
Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta 
lei complementar, cabendo ao representante do Minis-
tério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as 
atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional 
Eleitoral, observadas as normas do procedimento pre-
vistas nesta lei complementar.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313, DE 2012

Altera a redação do art. 85 da Lei 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, dispondo sobre 
prazo para exigência de abertura de con-
curso público para provimento de cargo 
de professor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 85 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

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

“Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a 
titulação própria poderá exigir a abertura de 
concurso público de provas e títulos para car-
go de docente de instituição pública de ensino 
que estiver sendo ocupado por professor não 
concursado, por mais de dois anos, ressalva-
dos os direitos assegurados pelos arts. 41 da 
Constituição Federal e 19 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias.”

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

Justificação

O prazo de seis anos previsto no texto em vigor 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
para dar início à ação prevista no art. 85, é sobremodo 
extenso. Sua redação é de 1996, ou seja, há 16 anos. 
A dinâmica da atualidade, sobretudo no que tange à 
Educação, não permite que o cidadão tenha que es-
perar por 6 anos para exigir o preenchimento de um 
cargo público específico.

Ora, Senhores parlamentares, em se observando 
a vacância prevista no art. referido, o cidadão pleiteante 
– além de todo um corpo docente – terá que esperar, 
além dos 6 anos previstos na legislação, pelo menos 
mais 2 anos, entre a data do requerimento e o pronto 
preenchimento da vaga, haja vista o conhecido e bu-
rocrático processo seletivo da administração pública 
brasileira, tanto da União quanto dos Estados .

É frequente a ocorrência de provimento de car-
go de professor a título precário. As administrações 
independentes das universidades conferem análises 
diferentes para casos iguais e não têm incrementado 
a realização de concursos públicos. Nada mais justo 
que a intercessão do Congresso Nacional no sentido 
de garantir, democrática e rapidamente, o cumprimen-
to da lei, ou seja, o provimento de cargo de professor, 
preferencialmente, por candidato aprovado em con-
curso público. 

Nestes termos, solicito o apoio dos nobres pares 
do Congresso Nacional para a aprovação deste projeto 
de lei que proporciona a democratização do poder em 
tempo razoável, beneficiando o aluno, o professor e, 
em decorrência, a sociedade, prevendo ainda prazo 
suficiente para que as universidades possam viabilizar 
as ações necessárias. 

Sala das sessões, em de 2012. – Senador Cidi-
nho Santos.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional.

....................................................................................
Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titu-

lação própria poderá exigir a abertura de concurso 
público de provas e títulos para cargo de docente de 
instituição pública de ensino que estiver sendo ocu-
pado por professor não concursado, por mais de seis 
anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 
41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e Es-
porte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 314, DE 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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei 9.870, de 23 de novembro 

de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7°:

“Art. 1º  ...........................................................
 .......................................................................
§7º A instituição de ensino superior deverá 
deduzir, proporcionalmente, do valor total das 
anuidades ou semestralidades escolares, a 
parcela referente a disciplina não cursada ou 
já cursada com aprovação e aproveitada pelo 
estabelecimento ora contratado.”
 ...................................................................... .

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

Justificação

Apesar de algumas instituições particulares de 
ensino superior cobrarem por seus serviços adotando o 
critério de créditos, no qual o valor resulta do somatório 
de disciplinas a serem cursadas, muitas estabelecem 
valores fixos, não concedendo os devidos descontos 
para os alunos que não podem ou não querem cursar 
determinada disciplina no semestre regular ou, ainda, 
para os que já cursaram a disciplina com aprovação 
e obtiveram o devido reconhecimento pela faculdade. 

Na prática, isso quer dizer que um universitário 
que tenha cursado com aprovação três disciplinas de 
um montante de seis, sugeridas para aquele semestre, 
poderá ter seus créditos de ensino reconhecidos, porém 
não será perdoado de pagar integralmente por todas 
as disciplinas. Consideramos essa cobrança abusiva, 
haja vista que o serviço não foi prestado. Como pode 
o aluno pagar por uma disciplina que não quer cursar 
naquele semestre ou pagar novamente por uma dis-
ciplina que já cursou e já pagou em outra faculdade? 
Essa realidade é inconcebível, mas é prática comum 
em instituições de ensino superior que têm preocupa-
ções contábeis maiores do que as sociais e didáticas.

Tendo em vista a omissão do Ministério da Edu-
cação e a lacuna na lei, considero este projeto a ma-
terialização de justa reivindicação de alunos que não 
exigem nada mais além do justo: não pagar pelo ser-
viço que não contrataram.

A aplicação do disposto neste projeto de lei acar-
retará impacto mínimo na arrecadação das entidades 
mantenedoras das faculdades que, por lei, não poderão 
ter finalidade lucrativa. Por outro lado, ganham os es-
tudantes, principalmente os estudantes trabalhadores, 
os com poucos recursos, os que, por motivos diversos, 
desde desemprego, acúmulo de dívidas, problemas de 
saúde e questões pessoais, são obrigados a cursar 
menos disciplinas, por semestre ou ano letivo, arcan-
do, em contrapartida, com um maior período para a 
conclusão do curso.

Dessa forma, conto com o apoio de S.Exas. para 
a aprovação desse projeto que representa uma reivindi-
cação de justiça para com os estudantes universitários. 

Sala das sessões, – Senador Cidinho Santos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.870, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

Dispõe sobre o valor total das anuidades 
escolares e dá outras providências. 

....................................................................................
Art. 1o O valor das anuidades ou das semestrali-

dades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, 
médio e superior, será contratado, nos termos desta 
Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o 
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno 
ou o responsável.

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput 
deste artigo deverá ter como base a última parcela da 
anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no 
ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do 
período letivo.

§ 2o (VETADO)
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§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de 
que trata o § 1o montante proporcional à variação de 
custos a título de pessoal e de custeio, comprovado 
mediante apresentação de planilha de custo, mesmo 
quando esta variação resulte da introdução de aprimo-
ramentos no processo didático-pedagógico. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001)

§ 4o A planilha de que trata o § 3o será editada 
em ato do Poder Executivo. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.173-24, 23.8.2001)

§ 5o O valor total, anual ou semestral, apurado 
na forma dos parágrafos precedentes terá vigência 
por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas 
mensais iguais, facultada a apresentação de planos 
de pagamento alternativos, desde que não excedam 
ao valor total anual ou semestral apurado na forma 
dos parágrafos anteriores. (Renumerado pela Medida 
Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001)

§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, 
cláusula contratual de revisão ou reajustamento do 
valor das parcelas da anuidade ou semestralidade 
escolar em prazo inferior a um ano a contar da data 
de sua fixação, salvo quando expressamente prevista 
em lei. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-
24, 23.8.2001)                      
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e 
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315, DE 2012

Altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, para vedar a exigência de valor míni-
mo para depósito ou retirada de recursos 
de caderneta de poupança.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 35 da Lei nº 4.595, de 31 de dezem-

bro de 1964, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso III:

“Art. 35.  .........................................................
 .......................................................................
III – Exigir valor mínimo para depósito ou reti-
rada de recursos de caderneta de poupança. 
 .............................................................  (NR)”

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

Justificação

A caderneta de poupança é a aplicação finan-
ceira mais tradicional e popular do país, aproveitada, 
sobretudo, pelo pequeno investidor e pela população 

de mais baixa renda. Constitui, também, importante 
fonte de recursos para o financiamento imobiliário, o 
que contribui para o desenvolvimento do país.

Com a redução das taxas de juros no país e a 
consequente redução de seus ganhos com emprésti-
mos, as instituições financeiras têm buscado meios de 
direcionar clientes para produtos com maior retorno, 
ou de ampliar o lucro em produtos já existentes. Entre 
esses meios está a exigência de valores mínimos de 
investimento para abertura da caderneta de poupança.

Reportagens recentes de jornais do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo apontaram que certas agências 
bancárias têm estipulado depósitos mínimos de até R$ 
1 mil para abertura de uma caderneta de poupança. No 
Rio de Janeiro, de 35 agências visitadas pelo jornal, 19 
teriam exigido valor mínimo de depósito, variando de 
R$ 50 a R$ 1 mil, inclusive entre os maiores bancos 
do país, entre públicos e privados (O Globo, “Cader-
neta agora mais restrita”, em www.oglobo.globo.com, 
22.08.2012). Em São Paulo, de 31 agências visitadas, 
22 teriam exigido depósito inicial mínimo, variando de 
R$ 5 a R$ 1 mil (Agora São Paulo, “Banco exige R$ 
1.000 para abrir poupança”, em www.agora.uol.com.
br, em 27.08.2012).

Tradicionalmente, a caderneta de poupança é 
o exemplo de aplicação simples e ao alcance do pe-
queno investidor. A exigência de valor mínimo para a 
aplicação, porém, torna-a menos acessível, retirando 
de milhares de famílias o que, muitas vezes, é a única 
forma encontrada para poupar. Não é por outra razão 
que consideramos haver inequívoco interesse público 
em vedar a exigência de valor mínimo de investimen-
to, a fim de manter a caderneta de poupança como 
produto popular.

Considerando o grande alcance social do presen-
te projeto, contamos com o apoio de nossos ilustres 
Pares para seu aperfeiçoamento e sua consequente 
aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964.

Dispõe sobre a Política e as Instituições 
Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o 
Conselho Monetário Nacional e dá outras 
providências.

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

Art. 35. É vedado ainda às instituições financeiras:
 I – Emitir debêntures e partes beneficiárias;
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 II – Adquirir bens imóveis não destinados ao 
próprio uso, salvo os recebidos em liquidação de em-
préstimos de difícil ou duvidosa solução, caso em que 
deverão vendê-los dentro do prazo de um (1) ano, a 
contar do recebimento, prorrogável até duas vezes, a 
critério do Banco Central da República do Brasil.

 Parágrafo único. As instituições financeiras que 
não recebem depósitos do público poderão emitir de-
bêntures, desde que previamente autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil, em cada caso. (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 2.290, de 1986)
....................................................................................

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei 
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, 
membros de conselhos administrativos, fiscais e se-
melhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem 
prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:

 I – Advertência.
 II – Multa pecuniária variável.
 III – Suspensão do exercício de cargos.
 IV – Inabilitação temporária ou permanente para 

o exercício de cargos de direção na administração ou 
gerência em instituições financeiras.

 V – Cassação da autorização de funcionamento 
das instituições financeiras públicas, exceto as fede-
rais, ou privadas.

 VI – Detenção, nos termos do § 7º, deste artigo.
 VII – Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, 

desta lei.
 § 1ºA pena de advertência será aplicada pela 

inobservância das disposições constantes da legisla-
ção em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas, 
sendo cabível também nos casos de fornecimento de 
informações inexatas, de escrituração mantida em 
atraso ou processada em desacordo com as normas 
expedidas de conformidade com o art. 4º, inciso XII, 
desta lei.

 § 2º As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) 
vezes o maior salário-mínimo vigente no País, sempre 
que as instituições financeiras, por negligência ou dolo:

 a) advertidas por irregularidades que tenham sido 
praticadas, deixarem de saná-las no prazo que lhes for 
assinalado pelo Banco Central da República do Brasil;

 b) infringirem as disposições desta lei relativas 
ao capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos 
compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e opera-
ções, não atendimento ao disposto nos arts. 27 e 33, 
inclusive as vedadas nos arts. 34 (incisos II a V), 35 a 
40 desta lei, e abusos de concorrência (art. 18, § 2º);

 c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco 
Central da República do Brasil.

 § 3º As multas cominadas neste artigo serão pa-
gas mediante recolhimento ao Banco Central da Re-

pública do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da respectiva notificação, 
ressalvado o disposto no § 5º deste artigo e serão co-
bradas judicialmente, com o acréscimo da mora de 1% 
(um por cento) ao mês, contada da data da aplicação 
da multa, quando não forem liquidadas naquele prazo;

 § 4º As penas referidas nos incisos III e IV, deste 
artigo, serão aplicadas quando forem verificadas infra-
ções graves na condução dos interesses da instituição 
financeira ou quando dá reincidência específica, devi-
damente caracterizada em transgressões anteriormente 
punidas com multa.

 § 5º As penas referidas nos incisos II, III e IV deste 
artigo serão aplicadas pelo Banco Central da República 
do Brasil admitido recurso, com efeito suspensivo, ao 
Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15 
dias, contados do recebimento da notificação.

 § 6º É vedada qualquer participação em multas, 
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco Cen-
tral da República do Brasil.

 § 7º Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que 
atuem como instituição financeira, sem estar devida-
mente autorizadas pelo Banco Central da Republica 
do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e 
detenção de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quan-
do pessoa jurídica, seus diretores e administradores.

 § 8º No exercício da fiscalização prevista no art. 
10, inciso VIII, desta lei, o Banco Central da República 
do Brasil poderá exigir das instituições financeiras ou 
das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referidas 
no parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus, 
expressamente credenciados, de documentos, papéis 
e livros de escrituração, considerando-se a negativa de 
atendimento como embaraço á fiscalização sujeito á 
pena de multa, prevista no § 2º deste artigo, sem pre-
juízo de outras medidas e sanções cabíveis.

 § 9º A pena de cassação, referida no inciso V, 
deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário 
Nacional, por proposta do Banco Central da República 
do Brasil, nos casos de reincidência específica de in-
frações anteriormente punidas com as penas previstas 
nos incisos III e IV deste artigo.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos, deci-
são terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 316, DE 2012 

Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 
2007, para reduzir de 80% (oitenta por cen-
to) para 50% (cinquenta por cento) o limi-
te mínimo de receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior de empresas 
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instaladas em Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 11.508, de 20 de julho 

de 2007, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 18 Somente poderá instalar-se em ZPE 
a pessoa jurídica que assuma o compromis-
so de auferir e manter, por ano-calendário, 
receita bruta decorrente de exportação para 
o exterior de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 11.508, de 2007, é importante instru-
mento de desenvolvimento regional, visto que permite 
a criação de zonas de processamento de exportação, 
com os devidos incentivos fiscais, em áreas menos 
desenvolvidas do país.

A referida Lei prevê, em seu art. 3º que o Con-
selho Nacional de Zonas de Processamento de Ex-
portação (CZPE) analisará e aprovará os projetos de 
instituição de ZPE, tendo como diretrizes, fixadas em 
regulamento, o atendimento às prioridades governa-
mentais para os diversos setores da indústria nacional 
e da política econômica, em especial os aspectos de 
política industrial, tecnológica e de comércio exterior.

Tal dispositivo indica que há uma instituição tec-
nicamente habilitada para analisar, caso a caso, a 
viabilidade das ZPE propostas; o que parece ser a 
forma adequada de implantação deste mecanismo 
econômico especial.

Contrasta com esse modelo flexível, de análise 
caso a caso, o disposto no art. 18 da Lei em comento. 
Tal dispositivo fixa como condição prévia para que uma 
empresa se instale em uma ZPE que 80% da receita 
bruta seja proveniente de exportação. Ora, há casos 
em que uma ZPE terá fortes laços econômicos com 
o mercado interno e que, apesar de seu potencial de 
expansão do comércio internacional, de absorção de 
tecnologia e de promoção do desenvolvimento indus-
trial; não será possível assegurar índice tão elevado 
de faturamento em operações com o exterior.

Ademais, há que se considerar as flutuações cí-
clicas da economia internacional. Haverá anos em que 
um desempenho menos favorável dos países líderes 
reduzirá a corrente de comércio do país, obrigando as 
empresas a voltarem suas atenções ao mercado interno.

Tendo em vista que existe um Conselho de cará-
ter técnico, capaz de analisar a oportunidade e viabili-

dade de instalação de uma ZPE, considero relevante 
que se reduza essa barreira prévia constituída pela 
elevada exigência de faturamento da empresa candi-
data a produzir na área incentivada. Proponho, para 
tanto, que o limite seja rebaixado de 80% para 50% 
do faturamento bruto.

Em sendo aprovada a proposição, o CZPE disporá 
de mais flexibilidade para decidir acerca da instalação 
de ZPE em situações em que, apesar de a interface 
com o comércio interno ser elevada, haja potencial de 
estímulo às exportações e de ganhos tecnológicos e 
de desenvolvimento industrial. 

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.508, DE 20 DE JULHO DE 2007.

Mensagem de Veto 
Texto compilado

Dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação, e dá outras providências.

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

Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, nas 
regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamen-
to de Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico 
instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir de-
sequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço 
de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o 
desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como 
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas 
à instalação de empresas voltadas para a produção 
de bens a serem comercializados no exterior, sendo 
consideradas zonas primárias para efeito de controle 
aduaneiro.

Art. 2o A criação de ZPE far-se-á por decreto, que 
delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados 
ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1o A proposta a que se refere este artigo deverá 
satisfazer os seguintes requisitos:

I – indicação de localização adequada no que diz 
respeito a acesso a portos e aeroportos internacionais;

II – comprovação da disponibilidade da área des-
tinada a sediar a ZPE;

III – comprovação de disponibilidade financeira, 
considerando inclusive a possibilidade de aportes de 
recursos da iniciativa privada;

IV – comprovação de disponibilidade mínima de 
infra-estrutura e de serviços capazes de absorver os 
efeitos de sua implantação;
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V – indicação da forma de administração da ZPE; 
e

VI – atendimento de outras condições que forem 
estabelecidas em regulamento.

§ 2o A administradora da ZPE deverá atender às 
instruções dos órgãos competentes do Ministério da 
Fazenda quanto ao fechamento da área, ao sistema 
de vigilância e aos dispositivos de segurança.

§ 3o A administradora da ZPE proverá as insta-
lações e os equipamentos necessários ao controle, à 
vigilância e à administração aduaneira local.

§ 4o O ato de criação de ZPE caducará se no pra-
zo de 12 (doze) meses, contado da sua publicação, a 
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, 
as obras de implantação de acordo com o cronograma 
previsto na proposta de criação.

 § 4o O ato de criação de ZPE caducará: (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – se no prazo de doze meses, contado da sua 
publicação, a administradora da ZPE não tiver inicia-
do, efetivamente, as obras de implantação de acordo 
com o cronograma previsto na proposta de criação; e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 II – se as obras de implantação não forem conclu-
ídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses, 
contado da data prevista para sua conclusão, constante 
do cronograma da proposta de criação. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 5o A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na 
forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 418, de 2008)

 § 4o O ato de criação de ZPE caducará: (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – se, no prazo de 12 (doze) meses, contado da 
sua publicação, a administradora da ZPE não tiver ini-
ciado, efetivamente, as obras de implantação, de acordo 
com o cronograma previsto na proposta de criação; e 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – se, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, con-
tado da sua publicação, a administradora da ZPE não 
tiver iniciado, efetivamente, as obras de implantação, 
de acordo com o cronograma previsto na proposta de 
criação; (Redação dada pela Lei nº 12.507, de 2011)

 II – se as obras de implantação não forem con-
cluídas, sem motivo justificado, no prazo de 12 (doze) 
meses, contado da data prevista para sua conclusão, 
constante do cronograma da proposta de criação. (In-
cluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 5o A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na 
forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

Art. 3o Fica mantido o Conselho Nacional das Zo-
nas de Processamento de Exportação – CZPE, cria-
do pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.452, de 29 de julho 
de 1988, com as competências ali estabelecidas de:

 I – analisar as propostas de criação de ZPE;
 II – analisar e aprovar os projetos industriais;
 III – traçar a orientação superior da política das 

ZPE; e
 IV – aplicar as sanções de que tratam os incisos 

I, II, IV e V do caput do art. 22.(Revogado pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 1o Para os efeitos do inciso I do caput deste 
artigo, o CZPE levará em conta, dentre outros, os se-
guintes aspectos:

 I – compatibilidade com os interesses da segu-
rança nacional;

 II – observância das normas relativas ao meio 
ambiente;

 III – atendimento às prioridades governamentais 
para os diversos setores da indústria nacional e da 
política econômica global; e

 Art. 3o Fica mantido o Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação – CZPE, 
criado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de 
julho de 1988, com competência para: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – analisar as propostas de criação de ZPE; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 II – aprovar os projetos industriais corresponden-
tes, observado o disposto no § 5o do art. 2o; e (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 III – traçar a orientação superior da política das 
ZPE. (Redação dada pela Medida Provisória nº 418, de 
2008)

 § 1o Para fins de análise das propostas e apro-
vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fixadas em regulamen-
to, as seguintes diretrizes: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 I – atendimento às prioridades governamentais 
para os diversos setores da indústria nacional e da 
política econômica global, especialmente para as po-
líticas industrial, tecnológica e de comércio exterior; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 II – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação; e (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 III – valor mínimo em investimentos totais na ZPE 
por empresa autorizada a operar no regime de que tra-
ta esta Lei, quando assim for fixado em regulamento. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 44531 

 IV – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação.

 Art. 3o Fica mantido o Conselho Nacional das Zo-
nas de Processamento de Exportação – CZPE, criado 
pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.452, de 29 de julho de 
1988, com competência para: (Redação dada pela Lei 
nº 11.732, de 2008) (Vide)

 I – analisar as propostas de criação de ZPE; 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – aprovar os projetos industriais corresponden-
tes, observado o disposto no § 5o do art. 2o desta Lei; 
e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 III – traçar a orientação superior da política das 
ZPE. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 1o Para fins de análise das propostas e apro-
vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fixadas em regulamen-
to, as seguintes diretrizes: (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 III – atendimento às prioridades governamen-
tais para os diversos setores da indústria nacional e 
da política econômica global, especialmente para as 
políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior; 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 IV – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 V – valor mínimo em investimentos totais na ZPE 
por empresa autorizada a operar no regime de que tra-
ta esta Lei, quando assim for fixado em regulamento. 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 2o (VETADO)
 § 3o O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 

de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta Lei na indústria nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 4o Na hipótese de constatação de impacto ne-
gativo à indústria nacional relacionado à venda de pro-
duto industrializado em ZPE para o mercado interno, 
o CZPE poderá propor: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 I – elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata o 
caput do art. 18; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 II – vedação de venda para o mercado interno 
de produto industrializado em ZPE, enquanto persistir 

o impacto negativo à indústria nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 5o O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá 
adotar as medidas de que trata o § 4o. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 418, de 2008)

 § 3o O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 
de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta Lei na indústria nacional. (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 4o Na hipótese de constatação de impacto 
negativo à indústria nacional relacionado à venda 
de produto industrializado em ZPE para o mercado 
interno, o CZPE poderá propor: (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 I – elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata 
o caput do art. 18 desta Lei; ou (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – vedação de venda para o mercado interno 
de produto industrializado em ZPE, enquanto persistir 
o impacto negativo à indústria nacional. (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 § 5o O Poder Executivo, ouvido o CZPE, pode-
rá adotar as medidas de que trata o § 4o deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 6o A apreciação dos projetos de instalação 
de empresas em ZPE será realizada de acordo com 
a ordem de protocolo no CZPE. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

Art. 4o O início do funcionamento de ZPE depen-
derá do prévio alfandegamento da respectiva área.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a 
situação em que as empresas tenham projetos apro-
vados para instalar em ZPE antes que tenha ocorrido 
o alfandegamento da área, devendo, nessa circuns-
tância, prever controles alternativos.

 Parágrafo único. O Poder Executivo disporá so-
bre as instalações aduaneiras, os equipamentos de 
segurança e de vigilância e os controles necessários 
ao seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses 
de adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE 
e de dispensa de alfandegamento. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre 
as instalações aduaneiras, os equipamentos de se-
gurança e de vigilância e os controles necessários ao 
seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses de 
adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE e 
de dispensa de alfandegamento. (Redação dada pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 5o É vedada a instalação em ZPE de empre-
sas cujos projetos evidenciem a simples transferência 
de plantas industriais já instaladas no País.
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Parágrafo único. Não serão autorizadas, em ZPE, 
a produção, a importação ou exportação de:

I – armas ou explosivos de qualquer natureza, 
salvo com prévia autorização do Comando do Exército;

II – material radioativo, salvo com prévia auto-
rização da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEN; e

III – outros indicados em regulamento.
Art. 6o A solicitação de instalação de empresa 

em ZPE far-se-á mediante apresentação, ao CZPE, 
de projeto na forma estabelecida em regulamento. 
(Revogado pela Medida Provisória nº 418, de 2008) 
(Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 1o Aprovado o projeto, os interessados deverão 
constituir, no prazo de 90 (noventa) dias, empresa que 
tenha: (Revogado pela Medida Provisória nº 418, de 
2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – capital social, em montante mínimo fixado no 
ato da aprovação do projeto, formado com o produto 
da conversão de moeda estrangeira, com a internação 
de bens de origem externa ou, ainda, nos casos a que 
se refere o parágrafo único do art. 17, com máquinas 
e equipamentos de fabricação nacional; e (Revogado 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008) (Revogado 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – (VETADO) (Revogado pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 2o (VETADO) (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 3o (VETADO) (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 4o (VETADO) (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 5o (VETADO) (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 6o (VETADO) (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 Art. 6o-A. As importações ou as aquisições no 
mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – Imposto de Importação; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 III – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

 IV – Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens 
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-Impor-
tação; (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 V – Contribuição para o PIS/PASEP; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 VI – Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; 
e (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 VII – Adicional de Frete para Renovação da 
Marinha Mercante – AFRMM. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 § 1o A pessoa jurídica autorizada a operar em 
ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – contribuinte, nas operações de importação, 
em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Con-
tribuição para o PIS/PASEP-Importação, à COFINS-
-Importação e ao AFRMM; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 II – responsável, nas aquisições no mercado 
interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
PASEP e à COFINS. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 § 2o A suspensão de que trata o caput, quan-
do for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, 
para incorporação ao ativo imobilizado da empresa 
autorizada a operar em ZPE. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 § 3o Na hipótese de importação de bens usados, 
a suspensão de que trata o caput será aplicada quan-
do se tratar de conjunto industrial e que seja elemento 
constitutivo da integralização do capital social da em-
presa. (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 4o Na hipótese do § 2o, a pessoa jurídica que 
não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendê-lo 
antes da conversão em alíquota zero ou em isenção, 
na forma dos §§ 7o e 8o, fica obrigada a recolher os 
impostos e contribuições com a exigibilidade suspen-
sa acrescidos de juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
interno ou de registro da declaração de importação 
correspondente. (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 § 5o As matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos 
no mercado interno por empresa autorizada a operar 
em ZPE com a suspensão de que trata o caput, deve-
rão ser integralmente utilizados no processo produti-
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vo do produto final. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 § 6o Nas notas fiscais relativas à venda para em-
presa autorizada a operar na forma do caput deverá 
constar a expressão “Venda Efetuada com Regime de 
Suspensão”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente. (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 § 7o Na hipótese da Contribuição para o PIS/PA-
SEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-
-Importação, da COFINS-Importação e do IPI, relativos 
aos bens referidos no § 2o, a suspensão de que trata 
este artigo converte-se em alíquota zero por cento de-
pois de cumprido o compromisso de que trata o caput 
do art. 18 e decorrido o prazo de dois anos da data 
de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 § 8o Na hipótese do Imposto de Importação e 
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 
relativos:(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 
2008)

 I – aos bens referidos no § 2o, converte-se em 
isenção depois de cumprido o compromisso de que 
trata o caput do art. 18 e decorrido o prazo de cinco 
anos da data de ocorrência do fato gerador; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 II – às matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a: (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
às expensas do interessado; ou (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 b) exportação das mercadorias no mesmo estado 
em que foram importadas ou do produto final no qual 
foram incorporadas. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 § 9o Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4o deste artigo ou do inciso II do 
§ 3o do art. 18 caberá lançamento de ofício, com apli-
cação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei 
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 Art. 6o-A. As importações ou as aquisições no 
mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições: (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – Imposto de Importação; (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 III – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – Cofins; (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 IV – Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens 
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – Cofins-Impor-
tação; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 V – Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 VI – Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; 
e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 VII – Adicional de Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante – AFRMM. (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 1o A pessoa jurídica autorizada a operar em 
ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de: (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – contribuinte, nas operações de importação, em 
relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Contribui-
ção para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação 
e ao AFRMM; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – responsável, nas aquisições no mercado 
interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
Pasep e à Cofins. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 2o A suspensão de que trata o caput deste 
artigo, quando for relativa a máquinas, aparelhos, ins-
trumentos e equipamentos, aplica-se a bens, novos 
ou usados, para incorporação ao ativo imobilizado da 
empresa autorizada a operar em ZPE. (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 § 3o Na hipótese de importação de bens usados, 
a suspensão de que trata o caput deste artigo será 
aplicada quando se tratar de conjunto industrial e que 
seja elemento constitutivo da integralização do capital 
social da empresa. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 4o Na hipótese do § 2o deste artigo, a pessoa 
jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado 
ou revendê-lo antes da conversão em alíquota 0 (zero) 
ou em isenção, na forma dos §§ 7o e 8o deste artigo, 
fica obrigada a recolher os impostos e contribuições 
com a exigibilidade suspensa acrescidos de juros e 
multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
data da aquisição no mercado interno ou de registro 
da declaração de importação correspondente. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 5o As matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos 
no mercado interno por empresa autorizada a operar 
em ZPE com a suspensão de que trata o caput des-
te artigo deverão ser integralmente utilizados no pro-
cesso produtivo do produto final. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)
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 § 6o Nas notas fiscais relativas à venda para 
empresa autorizada a operar na forma do caput des-
te artigo deverá constar a expressão “Venda Efetuada 
com Regime de Suspensão”, com a especificação do 
dispositivo legal correspondente. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 7o Na hipótese da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-
-Importação, da Cofins-Importação e do IPI, relativos 
aos bens referidos no § 2o deste artigo, a suspensão 
de que trata este artigo converte-se em alíquota 0% 
(zero por cento) depois de cumprido o compromisso 
de que trata o caput do art. 18 desta Lei e decorrido o 
prazo de 2 (dois) anos da data de ocorrência do fato 
gerador. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 8o Na hipótese do Imposto de Importação e 
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 
relativos: (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – aos bens referidos no § 2o deste artigo, conver-
te-se em isenção depois de cumprido o compromisso 
de que trata o caput do art. 18 desta Lei e decorrido 
o prazo de 5 (cinco) anos da data de ocorrência do 
fato gerador; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – às matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a: (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
a expensas do interessado; ou (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 b) exportação das mercadorias no mesmo es-
tado em que foram importadas ou do produto final no 
qual foram incorporadas. (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 9o Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4o deste artigo ou do inciso II do 
§ 3o do art. 18 desta Lei caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o art. 
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (In-
cluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 7o (VETADO)
Art. 8o O ato que autorizar a instalação de empre-

sa em ZPE relacionará os produtos a serem fabricados 
de acordo com a sua classificação na Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM e assegurará o tratamento 
instituído por esta Lei pelo prazo de até 20 (vinte) anos.

§ 1o O tratamento assegurado poderá ser esten-
dido, sucessivamente, por períodos iguais ao original-
mente concedido, nos casos em que a empresa tenha 
atingido os objetivos, respeitados os requisitos e con-
dições estabelecidos na autorização, e a continuação 
do empreendimento garanta a manutenção de bene-
fícios iguais ou superiores para a economia do País.

 § 2o Deverão ser imediatamente comunicadas 
ao CZPE as alterações que impliquem a fabricação de 
novos produtos, ou a cessação da fabricação de pro-
dutos aprovados no projeto, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo único do art. 5o e no § 1o do art. 12.

 § 1o A empresa poderá solicitar alteração dos 
produtos a serem fabricados, na forma estabeleci-
da pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 2o O prazo de que trata o caput deste artigo 
poderá, a critério do Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação – CZPE, ser prorrogado 
por igual período, nos casos de investimento de grande 
vulto que exijam longos prazos de amortização. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 3o Entende-se como novo produto aquele que 
tenha, na NCM, classificação distinta dos anteriormente 
aprovados no projeto.

§ 4o Deverão ser previamente aprovados pelo 
CZPE projetos de expansão da planta inicialmente 
instalada.

 Art. 8o O ato que autorizar a instalação de empre-
sa em ZPE relacionará os produtos a serem fabricados 
de acordo com a sua classificação na Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM e assegurará o tratamen-
to instituído por esta Lei pelo prazo de até vinte anos. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 Parágrafo único. A empresa poderá solicitar alte-
ração dos produtos a serem fabricados, na forma es-
tabelecida pelo Poder Executivo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Art. 9o A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial, firma em nome individual ou participar 
de outra localizada fora de ZPE ainda que para usufruir 
incentivos previstos na legislação tributária.

 Art. 9o A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica 
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incen-
tivos previstos na legislação tributária. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 9o A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica 
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incen-
tivos previstos na legislação tributária. (Redação dada 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. As importações e exportações de em-

presa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao 
seguinte tratamento administrativo:

I – será dispensada a obtenção de licença ou de 
autorização de órgãos federais, com exceção dos con-
troles de ordem sanitária, de interesse da segurança 
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nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas 
quaisquer outras restrições à produção, operação, 
comercialização e importação de bens e serviços que 
não as impostas por esta Lei; e

 II – somente serão admitidas importações de 
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, 
matérias-primas, componentes, peças e acessórios e 
outros bens, novos ou usados, necessários à instala-
ção industrial ou que integrem o processo produtivo.

 I – dispensa de licença ou de autorização de ór-
gãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de 
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 
restrições à produção, operação, comercialização e 
importação de bens e serviços que não as impostas 
por esta Lei; e (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 II – somente serão admitidas importações, com 
a suspensão do pagamento de impostos e contribui-
ções de que trata o art. 6o-A, de equipamentos, máqui-
nas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem necessários à instalação industrial ou 
destinados a integrar o processo produtivo. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – dispensa de licença ou de autorização de ór-
gãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de 
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 
restrições à produção, operação, comercialização e im-
portação de bens e serviços que não as impostas por 
esta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – somente serão admitidas importações, com a 
suspensão do pagamento de impostos e contribuições 
de que trata o art. 6o-A desta Lei, de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usa-
dos, e de matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem necessários à instalação in-
dustrial ou destinados a integrar o processo produtivo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 1o A dispensa de licenças ou autorizações a 
que se refere o inciso I não se aplicará a exportações 
de produtos:

I – destinados a países com os quais o Brasil 
mantenha convênios de pagamento, as quais se sub-
meterão às disposições e controles estabelecidos na 
forma da legislação em vigor;

II – sujeitos a regime de cotas aplicáveis às ex-
portações do País, vigentes na data de aprovação do 
projeto, ou que venha a ser instituído posteriormente; e

III – sujeitos ao Imposto de Exportação.

§ 2o As mercadorias importadas poderão ser, ain-
da, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas, 
na forma prescrita na legislação aduaneira.

 § 3o O disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37, 
de 18 de novembro de 1966, não se aplica aos produ-
tos importados nos termos do art. 6o-A, os quais, se 
usados, ficam dispensados das normas administrati-
vas aplicáveis aos bens usados em geral. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 4o Não se aplica o disposto no § 3o aos bens 
usados importados fora das condições estabelecidas 
no § 3o do art. 6o-A. (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 § 3o O disposto no art. 17 do Decreto-Lei no 37, 
de 18 de novembro de 1966, assim como o disposto 
no art. 2o do Decreto-Lei no 666, de 2 de julho de 1969, 
não se aplica aos produtos importados nos termos do 
art. 6o-A desta Lei, os quais, se usados, ficam dispen-
sados das normas administrativas aplicáveis aos bens 
usados em geral. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 4o Não se aplica o disposto no § 3o deste ar-
tigo aos bens usados importados fora das condições 
estabelecidas no § 3o do art. 6o-A desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 13. Serão permitidas compras no mercado 
interno de bens necessários às atividades da empresa:

 I – na hipótese e forma previstas no art. 19, dos 
bens mencionados no inciso II do art. 12; e

 II – de outros bens, desde que acompanhados 
de documentação fiscal hábil e o pagamento seja re-
alizado em moeda nacional, convertida na forma pre-
vista no inciso II do § 4o do art. 6o.

 Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em 
depósito, remetidas para o exterior ou destruídas, na 
forma prescrita na legislação aduaneira.

 Art. 13. Somente serão permitidas aquisições no 
mercado interno, com a suspensão do pagamento de 
impostos e contribuições de que trata esta Lei, de bens 
necessários às atividades da empresa, mencionados 
no inciso II do art. 12. (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

 Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
pósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 Art. 13. Somente serão permitidas aquisições no 
mercado interno, com a suspensão do pagamento de 
impostos e contribuições de que trata esta Lei, de bens 
necessários às atividades da empresa, mencionados 
no inciso II do caput do art. 12 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.732, de 2008)
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 Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
pósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

Art. 14. (VETADO)
Art. 15. O Banco Central do Brasil não assegura-

rá, direta ou indiretamente, cobertura cambial para os 
compromissos de empresa instalada em ZPE.

 Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 
operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis às demais empresas nacionais. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 Parágrafo único. Os limites de que trata o ca-
put do art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 
2006, não se aplicam às empresas que operarem em 
ZPE. (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 
operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis às demais empresas nacionais. (Redação 
dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 Parágrafo único. Os limites de que trata o caput 
do art. 1o da Lei no 11.371, de 28 de novembro de 2006, 
não se aplicam às empresas que operarem em ZPE. 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 16. (VETADO)
Art. 17. A empresa instalada em ZPE não pode-

rá usufruir de quaisquer incentivos ou benefícios não 
expressamente previstos nesta Lei.

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica, re-
sidente ou domiciliada no País, que pretenda realizar 
investimentos em empresa instalada ou a se instalar 
em ZPE, deverá satisfazer as condições estabelecidas 
para investimentos brasileiros no exterior. (Revogado 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008) (Revogado pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 18. A mercadoria produzida em ZPE poderá 
ser introduzida para consumo, no mercado interno, 
desde que o valor anual da internação não seja su-
perior a 20% (vinte por cento) do valor da respectiva 
produção, realizada pela mesma empresa, no ano 
imediatamente anterior, tendo como referencial a sua 
classificação na NCM.

 § 1o A venda de mercadoria para o mercado in-
terno estará sujeita ao mesmo tratamento administrati-
vo e cambial das importações, observada a legislação 
específica quando a internação for realizada em zona 
franca ou área de livre comércio.

 § 2o A mercadoria produzida em ZPE e introdu-
zida para consumo no mercado interno ficará sujeita 

ao pagamento de tributos e encargos, conforme dis-
criminado:

 Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir 
e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta 
por cento de sua receita bruta total de venda de bens 
e serviços. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 § 1o A receita bruta de que trata o caput será 
considerada depois de excluídos os impostos e con-
tribuições incidentes sobre as vendas. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 2o O percentual de receita bruta de que trata 
o caput será apurado a partir do ano-calendário sub-
seqüente ao do início da efetiva entrada em funcio-
namento do projeto, em cujo cálculo será incluída a 
receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de 
funcionamento. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 I – sobre o valor da internação: 
 a) Imposto sobre Produtos Industrializados; 
 b) Contribuição para o Financiamento da Segu-

ridade Social (Cofins); e 
 c) Contribuição para os Programas de Integração 

Social – PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – Pasep; 

 II – sobre o valor das matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem, importados, 
que integrarem o produto internado: 

 a) Imposto de Importação; 
 b) Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Es-
trangeiros ou Serviços do Exterior – Cofins-Importação; 

 c) Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico incidente na Importação de Produtos Estrangei-
ros ou Serviços do Exterior – PIS/Pasep-Importação; 

 d) Adicional ao Frete para Renovação da Mari-
nha Mercante; e 

e) Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguro e sobre Operações relativas a Valores 
Mobiliários; 

 III – sobre o valor das matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem, adquiridos no 
mercado interno, que integrarem o produto internado, 
encargo cujo percentual será somatório das alíquotas 
em vigor no momento da internação, para: 

 a) a Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins); 

 b) a Contribuição para os Programas de Inte-
gração Social – PIS e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – Pasep; e 
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 c) o crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, 
de 13 de dezembro de 1996, e alterações posteriores, 
quando couber. 

 § 3o Os produtos industrializados em ZPE, quan-
do vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos 
ao pagamento: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 II – do Imposto de Importação e do AFRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa de 
mora, na forma da lei. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 § 4o Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou benefícios fiscais: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, instituída 
pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007, 
e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordes-
te – SUDENE, instituída pela Lei Complementar no 125, 
de 3 de janeiro de 2007; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 III – previstos no art. 9º da Medida Provisória nº 
2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 418, de 2008)

 IV – previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 
1991; e (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

 § 5o Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 
6o-A para as aquisições de mercadorias realizadas en-
tre empresas autorizadas a operar em ZPE. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 6o A receita auferida com a operação de que 
trata o § 5o será considerada receita bruta decorrente 
de venda de mercadoria no mercado interno. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 § 7o Excepcionalmente, em casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos 
no mercado interno ou importados com a suspensão 
de que trata o art. 6o-A poderão ser revendidos no 
mercado interno, observado o disposto nos §§ 3o e 6o. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

 Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de aufe-
rir e manter, por ano-calendário, receita bruta decor-
rente de exportação para o exterior de, no mínimo, 
80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 1o A receita bruta de que trata o caput deste ar-
tigo será considerada depois de excluídos os impostos 
e contribuições incidentes sobre as vendas. (Redação 
dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 2o O percentual de receita bruta de que trata 
o caput deste artigo será apurado a partir do ano-ca-
lendário subseqüente ao do início da efetiva entrada 
em funcionamento do projeto, em cujo cálculo será 
incluída a receita bruta auferida no primeiro ano-ca-
lendário de funcionamento. (Redação dada pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

I – (revogado): (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

b) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

c) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

II – (revogado): (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

b) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

c) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

d) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

e) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

III – (revogado): (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

b) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

c) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

§ 3o Os valores relativos aos produtos internados, 
que tenham sido fabricados por empresas localizadas 
em ZPE, não serão computados para os efeitos da li-
mitação de que trata o caput deste artigo, quando as 
compras correspondentes forem efetuadas pela União, 
Estado, Distrito Federal, Municípios e suas respecti-
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vas autarquias, e tiverem sido realizadas em virtude 
de concorrência internacional.

 § 4o A energia elétrica produzida por empresa em 
ZPE, excedente ao seu consumo, poderá ser vendida 
no mercado interno, observado o mesmo tratamento 
tributário dado à energia elétrica produzida e distribu-
ída no País, sujeitando-se ao mesmo percentual de 
internação presente nesta Lei.

 § 3o Os produtos industrializados em ZPE, quando 
vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos ao 
pagamento: (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – do Imposto de Importação e do AFRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa 
de mora, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 4o Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou benefícios fiscais: (Redação dada pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, instituí-
da pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 
2007; da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – Sudene, instituída pela Lei Complementar 
no 125, de 3 de janeiro de 2007; e dos programas e 
fundos de desenvolvimento da Região Cento-Oeste; 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 III – previstos no art. 9o da Medida Provisória no 
2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

 IV – previstos na Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

§ 5o Será permitida, sob condições previstas em 
regulamento, a aplicação dos seguintes regimes adu-
aneiros especiais à mercadoria saída de ZPE:

I – trânsito aduaneiro; (Revogado pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – admissão temporária; e (Revogado pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

 III – o previsto no inciso II do art. 78 do Decreto-
-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966. (Revogado 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 5o Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 
6o-A desta Lei para as aquisições de mercadorias rea-
lizadas entre empresas autorizadas a operar em ZPE. 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 6o A receita auferida com a operação de que 
trata o § 5o deste artigo será considerada receita bruta 
decorrente de venda de mercadoria no mercado exter-
no. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 7o Excepcionalmente, em casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos no 
mercado interno ou importados com a suspensão de 
que trata o art. 6o-A desta Lei poderão ser revendidos 
no mercado interno, observado o disposto nos §§ 3o e 
6o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

 Art. 18-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

Art. 19. (VETADO)
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá em re-

gulamento as normas para a fiscalização, o despacho 
e o controle aduaneiro de mercadorias em ZPE e a 
forma como a autoridade aduaneira exercerá o contro-
le e a verificação do embarque e, quando for o caso, 
da destinação de mercadoria exportada por empresa 
instalada em ZPE.

Art. 21. Para efeitos fiscais, cambiais e administra-
tivos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte tratamento:

I – (VETADO)
II – os prestados em ZPE, por residente ou domi-

ciliado no exterior, para empresas ali instaladas, serão 
considerados como prestados no exterior;

III – (VETADO)
IV – (VETADO)
§ 1o (VETADO)
§ 2o (VETADO)
Art. 22. Sem prejuízo das sanções de natureza 

fiscal, cambial, administrativa e penal constantes da 
legislação em vigor, o descumprimento das disposi-
ções previstas nesta Lei sujeitará a empresa instala-
da em ZPE às seguintes penalidades, tendo em vista 
a gravidade da infração e observado o disposto em 
regulamento:

 I – advertência;
 II – multa equivalente ao valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
 III – perdimento de bens;
 IV – interdição do estabelecimento industrial; e
 V – cassação da autorização para funcionar 

em ZPE.
Art. 22. As sanções previstas nesta Lei não pre-

judicam a aplicação de outras penalidades, inclusive 
o disposto no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
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zembro de 2003. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

Art. 22. As sanções previstas nesta Lei não preju-
dicam a aplicação de outras penalidades, inclusive do 
disposto no art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 23. Considerar-se-á dano ao Erário, para 
efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma 
da legislação específica:

 I – a introdução no mercado interno de merca-
doria procedente de ZPE, que tenha sido importada, 
adquirida no mercado interno ou produzida em ZPE, 
fora dos casos autorizados nesta Lei;

 II – a introdução em ZPE de mercadoria estran-
geira não permitida; e

Art. 23. Considera-se dano ao Erário, para efeito 
de aplicação da pena de perdimento, na forma da le-
gislação específica, a introdução: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE, que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos 
autorizados nesta Lei; e (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não 
permitida. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decreto-
-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento esta-
belecida neste artigo. (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

 Art. 23. Considera-se dano ao erário, para efeito 
de aplicação da pena de perdimento, na forma da le-
gislação específica, a introdução: (Redação dada pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE fora dos casos 
autorizados nesta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não per-
mitida; (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

III – a introdução em ZPE de mercadoria nacional 
não submetida aos procedimentos regulares de expor-
tação de que trata o art. 19, ou sem observância das 
disposições contidas no inciso II do art. 13. (Revogado 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

Parágrafo único. A pena de perdimento de bens 
será aplicada pelo órgão fazendário competente.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decreto-
-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento es-

tabelecida neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

Art. 24. O descumprimento total ou parcial do 
compromisso de exportação ou de retorno da merca-
doria à ZPE assumido pela beneficiária dos regimes 
aduaneiros especiais de que tratam os incisos II e III 
do § 5o do art. 18, sujeitará a infratora às seguintes 
penalidades, aplicáveis isolada ou cumulativamente: 
(Revogado pela Medida Provisória nº 418, de 2008) (Re-
vogado pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – multa de 100% (cem por cento) do valor da 
mercadoria procedente da ZPE; e (Revogado pela Me-
dida Provisória nº 418, de 2008) (Revogado pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – proibição de usufruir os referidos regimes. 
(Revogado pela Medida Provisória nº 418, de 2008) (Re-
vogado pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 25. O ato de criação de ZPE já autorizada 
até 13 de outubro de 1994 caducará se no prazo de 
12 (doze) meses, contado da publicação desta Lei, a 
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, 
as obras de implantação. (Vide Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 25. O ato de criação de ZPE já autorizada até 
13 de outubro de 1994 caducará se até 31 de dezem-
bro de 2012 a administradora da ZPE não tiver inicia-
do, efetivamente, as obras de implantação. (Redação 
dada pela Lei nº 12.546, de 2011)

Art. 26. (VETADO)
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 28. Revogam-se o Decreto-Lei no 2.452, de 

29 de julho de 1988, as Leis nos 8.396, de 2 de janeiro 
de 1992, e 8.924, de 29 de julho de 1994, o inciso II 
do § 2o do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, e o inciso XVI do caput do 
art. 88 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Brasília, 20 de julho de 2007; 186o da Indepen-
dência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Tarso Genro – Celso Luiz Nunes Amorim – 
Guido Mantega – Miguel Jorge – Paulo Bernardo Silva 
– José Antonio Dias Toffoli.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23-7-2007

(À Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO LEI DO SENADO Nº 317, DE 2012 

Altera os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 
de novembro de 1998, para ampliar o limite 
de receita bruta total para ingresso de pes-
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soas jurídicas no regime de lucro presumi-
do para tributação pelo imposto de renda. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.718, de 27 de novem-

bro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta 
total, no ano-calendário anterior, tenha sido 
igual ou inferior a R$ 98.000.000,00 (noventa 
e oito milhões de reais), ou a R$ 8.166.666,66 
(oito milhões, cento e sessenta e seis mil, seis-
centos e sessenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos) multiplicado pelo número de 
meses de atividade do ano-calendário ante-
rior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá 
optar pelo regime de tributação com base no 
lucro presumido. 
 ..............................................................” (NR) 

Art. 2º O inciso I do art. 14 da Lei nº 9.718, de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14.  .........................................................  
I – cuja receita total, no ano-calendário an-
terior, tenha sido superior ao limite de R$ 
98.000.000,00 (noventa e oito milhões de re-
ais), ou proporcional ao número de meses do 
período, quando inferior a 12 (doze) meses; 
 ..............................................................” (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

O regime de lucro presumido para cálculo do im-
posto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido das pessoas jurídicas é importantíssimo fator 
de simplificação tributária.

Ao optar por esse regime, renunciando ao regime 
de apuração do lucro real, as empresas racionalizam 
enormemente sua administração, na medida em que 
são dispensadas de manter complexa e cara estrutura 
burocrática, principalmente contábil. Dessa forma, o 
chamado “custo de conformidade”, que hoje pesa de 
maneira exagerada sobre os contribuintes pessoas 
jurídicas, pode ser bastante aliviado.

Ao renunciar ao direito de contribuir pelo resul-
tado real calculado a partir do lucro líquido contábil, 
as empresas aderem a um parâmetro estatístico fixo 
estabelecido em lei, pelo qual se pressupõe que seu 
lucro líquido, base da tributação, corresponde, no caso 
de atividades comerciais e industriais em geral, a oito 
por cento de sua receita bruta. Implicitamente, renun-

ciam, também, a qualquer direito de abatimento, de-
dução ou incentivo fiscal.

Segundo dados da própria Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, relativos às declarações do ano de 
2004, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presu-
mido eram cerca de 683.500, equivalentes a cerca de 
vinte e três por cento do total. Essas empresas res-
ponderam, naquele ano, por cerca de 268,21 bilhões 
de reais de faturamento agregado, ou pouco mais de 
nove por cento do total.

Ao contrário do que possa parecer, a opção pelo 
lucro presumido não implica qualquer renúncia de re-
ceita ou benefício fiscal para os contribuintes. Na ver-
dade, a arrecadação é beneficiada.

O grosso da arrecadação vem das grandes em-
presas que, por terem faturamento acima do limite es-
tabelecido para o lucro presumido, são obrigadas ao 
cálculo do imposto pelo regime de lucro real. Oitenta 
por cento do faturamento bruto agregado está con-
centrado em 178.723 empresas, ou menos de seis 
por cento do total. Entretanto, proporcionalmente ao 
faturamento, elas pagam menos imposto, por causa 
dos abatimentos e deduções que a lei lhes permite.

Em verdade, portanto, as empresas optantes 
pelo lucro presumido são beneficiadas apenas indire-
tamente, pela simplificação de seus procedimentos e 
de sua estrutura burocrática. Financeiramente, na mé-
dia, tendem a pagar mais imposto do que as grandes 
empresas. Isso, aliás, motivou o próprio ex-Secretário 
da Receita, Senhor Everardo Maciel a defender, numa 
audiência pública da Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado, no ano de 1999, que o regime de 
lucro presumido deveria ser generalizado para todas 
as pessoas jurídicas. Disse ele, na fase de debates, 
respondendo a uma pergunta do então Senador Ro-
berto Freire:

Vamos tomar uma outra comparação. Vamos 
fazer o seguinte: apanhar as 530 maiores empresas 
brasileiras. Fiz um rol, uma relação que quero chamar 
a atenção que tem a impropriedade - que eu advirto 
desde logo - de comparar Imposto de Renda com recei-
ta bruta dessas instituições. Encontramos fatos curio-
sos. Vamos encontrar o seguinte: dessa receita bruta, 
Imposto de Renda pago, em 530 maiores empresas, 
50% dessas empresas não pagam nada de Imposto 
de Renda. Sonegação? Normalmente, não. É elisão 
fiscal. São as bases que corroem a base de cálculo 
do Imposto de Renda. Vamos pensar em instituições 
financeiras: nas 66 maiores instituições financeiras, 
42% recolhem zero de Imposto de Renda. Outra vez, 
por quê? Novamente, associado aos fatos que eu vou 
mencionar, a seguir, em relação a essas instituições.
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Eu cheguei a dizer, até em tom de blague - per-
mitam-me aqui ser informal -, o seguinte: dado que a 
relação Imposto de Renda, receita bruta, por exemplo, 
nas instituições financeiras, está inferior a 1%, como 
se vê, numa pequena empresa, uma empresa que 
declara no regime do lucro presumido, paga 2%. Eu 
dizia até que tinha sido, talvez, um equívoco meu não 
tornar obrigatório que algumas empresas se tornas-
sem microempresas, porque, seguramente, pagariam 
mais imposto que o fariam de outra forma, porque uma 
microempresa, uma pequena empresa, como eu dis-
se, paga 2% do faturamento e nós estamos falando 
de empresas que pagam abaixo de 1%, para não citar 
certos setores que chegam a pagar, em média, 0,15% 
do faturamento, outra vez associado a essa questão 
que eu mencionei da elisão fiscal. 

O limite para opção pelo lucro presumido está 
fixado em quarenta e oito milhões de reais/ano desde 
2003, pelo art. 46 da Lei nº 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002. A inflação acumulada entre dezembro de 
2002 e julho de 2012, pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) é de 71,47%. Somente pela 
aplicação desse índice, o limite deveria ser reajustado 
para R$ 82,3 milhões. Estamos propondo que o novo 
limite seja fixado em R$ 98 milhões/ano, para que não 
esteja defasado no próprio momento em que a lei en-
trar em vigor. Na verdade, o ideal seria um limite um 
pouco maior, para que pudesse vigorar com alguma 
folga durante alguns anos à frente.

É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Vide texto compilado
Produção de efeito
Conversão da MPv nº 1.724, de 1998
Regulamento

Altera a Legislação Tributária Federal.

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

 Art. 1° Esta Lei aplica-se no âmbito da legislação 
tributária federal, relativamente às contribuições para 
os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e à Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS, de que tratam o art. 239 da Constituição 
e a Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 
1991, ao Imposto sobre a Renda e ao Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos 
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.

CAPÍTULO I 
Da Contribuição para o Pis/Pasep e Cofins

 Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a 
COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito 
privado, serão calculadas com base no seu faturamen-
to, observadas a legislação vigente e as alterações 
introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória nº 
2158-35, de 2001)

 Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo 
anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. 
(Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 § 1º Entende-se por receita bruta a totalidade 
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo ir-
relevantes o tipo de atividade por ela exercida e a clas-
sificação contábil adotada para as receitas. (Revogado 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 2º Para fins de determinação da base de cálculo 
das contribuições a que se refere o art. 2º, excluem-se 
da receita bruta:

 I – as vendas canceladas, os descontos incondi-
cionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI e o Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo ven-
dedor dos bens ou prestador dos serviços na condição 
de substituto tributário;

 II – as reversões de provisões operacionais e re-
cuperações de créditos baixados como perda, que não 
representem ingresso de novas receitas, o resultado 
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do 
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados 
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, 
que tenham sido computados como receita; 

 II – as reversões de provisões e recuperações 
de créditos baixados como perda, que não represen-
tem ingresso de novas receitas, o resultado positivo 
da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio 
líquido e os lucros e dividendos derivados de investi-
mentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham 
sido computados como receita; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 III – os valores que, computados como receita, 
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, 
observadas normas regulamentadoras expedidas pelo 
Poder Executivo; .(Revogado pela Medida Provisória 
nº 2158-35, de 2001)

 IV – a receita decorrente da venda de bens do 
ativo permanente.
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 V – a receita decorrente da transferência onerosa, 
a outros contribuintes do ICMS, de créditos de ICMS 
originados de operações de exportação, conforme o 
disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 451, de 2008) (Produção 
de efeito)

 V – a receita decorrente da transferência onerosa 
a outros contribuintes do ICMS de créditos de ICMS 
originados de operações de exportação, conforme o 
disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Comple-
mentar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído 
pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

 § 3º Nas operações realizadas em mercados fu-
turos, considera-se receita bruta o resultado positivo 
dos ajustes diários ocorridos no mês. (Revogado pela 
Lei nº 11.051, de 2004)

 § 4º Nas operações de câmbio, realizadas por 
instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
considera-se receita bruta a diferença positiva entre 
o preço de venda e o preço de compra da moeda es-
trangeira.

 § 5º Na hipótese das pessoas jurídicas referi-
das no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, 
as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins 
de determinação da base de cálculo da contribuição 
para o PIS/PASEP.

 § 6o Na determinação da base de cálculo das 
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as pesso-
as jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, 
de 1991, além das exclusões e deduções menciona-
das no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 I – no caso de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, socie-
dades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e 
cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2158-35, de 2001)

 a) despesas incorridas nas operações de inter-
mediação financeira; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2158-35, de 2001)

 b) despesas de obrigações por empréstimos, para 
repasse, de recursos de instituições de direito privado; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 d) perdas com títulos de renda fixa e variável, 
exceto com ações; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2158-35, de 2001)

 e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, 
em operações de hedge; (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2158-35, de 2001)

 II – no caso de empresas de seguros privados, o 
valor referente às indenizações correspondentes aos 
sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das 
importâncias recebidas a título de cosseguro e resse-
guro, salvados e outros ressarcimentos. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 III – no caso de entidades de previdência pri-
vada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos 
nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento 
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de 
resgates; (Incluído pela Medida Provisória nº 2158-
35, de 2001)

 IV – no caso de empresas de capitalização, os 
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras des-
tinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 § 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV 
do § 6o restringem-se aos rendimentos de aplicações 
financeiras proporcionados pelos ativos garantidores 
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao mon-
tante das referidas provisões. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 2001)

 § 8o Na determinação da base de cálculo da 
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, poderão 
ser deduzidas as despesas de captação de recursos 
incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por ob-
jeto a securitização de créditos: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 2001)

 I – imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 
20 de novembro de 1997; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2158-35, de 2001)

 II – financeiros, observada regulamentação edi-
tada pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 III – agrícolas, conforme ato do Conselho Mone-
tário Nacional. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 § 9o Na determinação da base de cálculo da con-
tribuição para o PIS/PASEP e COFINS, as operadoras 
de planos de assistência à saúde poderão deduzir: 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 I – co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 II – a parcela das contraprestações pecuniárias 
destinada à constituição de provisões técnicas; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
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 III – o valor referente às indenizações corres-
pondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, 
deduzido das importâncias recebidas a título de trans-
ferência de responsabilidades. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 2001)

 Art. 4º As refinarias de petróleo, relativamente 
às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a 
recolher, na condição de contribuintes substitutos, as 
contribuições a que se refere o art. 2º, devidas pelos 
distribuidores e comerciantes varejistas de combustí-
veis derivados de petróleo, inclusive gás. (Vide arts. 4º 
e art. 92, da Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a con-
tribuição será calculada sobre o preço de venda da re-
finaria, multiplicado por quatro.(Vide Medida Provisória 
nº 2158-35, de 2001)

 Art. 4o As contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas refina-
rias de petróleo serão calculadas, respectivamente, 
com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada 
pela Lei nº 9.990, de 2000) (Vide Medida Provisória 
nº 2158-35, de 2001)

 I – dois inteiros e sete décimos por cento e doze 
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento, inci-
dentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
gasolinas, exceto gasolina de aviação; (Incluído pela 
Lei nº 9.990, de 2000) 

 II – dois inteiros e vinte e três centésimos por cen-
to e dez inteiros e vinte e nove centésimos por cento, 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda 
de óleo diesel; (Incluído pela Lei nº 9.990, de 2000) 

 III – dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos 
por cento e onze inteiros e oitenta e quatro centésimos 
por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda de gás liqüefeito de petróleo – GLP; (Incluído 
pela Lei nº 9.990, de 2000)

 Art. 4o As contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS devidas pelos produ-
tores e importadores de derivados de petróleo serão 
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes 
alíquotas: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004)

 I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por 
cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e quatro 
centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, 
exceto gasolina de aviação; (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004) (Vide Lei nº 11.051, de 2004)

 II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centé-
simos por cento) e 19,42% (dezenove inteiros e qua-
renta e dois centésimos por cento), incidentes sobre 
a receita bruta decorrente da venda de óleo diesel e 
suas correntes; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 
2004) (Vide Lei nº 11.051, de 2004)

 III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cen-
to) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro décimos 
por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) dos de-
rivados de petróleo e gás natural; (Redação dada pela 
Lei nº 10.865, de 2004)

 III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cen-
to) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro décimos 
por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda de gás liquefeito de petróleo – GLP deriva-
do de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela 
Lei nº 11.051, de 2004) (Vide Lei nº 11.051, de 2004)

 IV – sessenta e cinco centésimos por cento e 
três por cento incidentes sobre a receita bruta de-
corrente das demais atividades.(Incluído pela Lei nº 
9.990, de 2000)

 Parágrafo único. Revogado.(Redação dada pela 
Lei nº 9.990, de 2000)”

 Art. 5º As distribuidoras de álcool para fins carbu-
rantes ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condi-
ção de contribuintes substitutos, as contribuições refe-
ridas no art. 2º, devidas pelos comerciantes varejistas 
do referido produto, relativamente às vendas que lhes 
fizerem.(Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a con-
tribuição será calculada sobre o preço de venda do dis-
tribuidor, multiplicado por um inteiro e quatro décimos.

 Art. 5o As contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins devidas pelas distribui-
doras de álcool para fins carburantes serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
(Redação dada pela Lei nº 9.990, de 2000) (Vide Me-
dida Provisória nº 2158-35, de 2001) (Vide Medida 
provisória nº 413, de 2008) 

 I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por 
cento e seis inteiros e setenta e quatro centésimos 
por cento, incidentes sobre a receita bruta decorren-
te da venda de álcool para fins carburantes, exceto 
quando adicionado à gasolina; (Incluído pela Lei nº 
9.990, de 2000) 

 II – sessenta e cinco centésimos por cento e três 
por cento incidentes sobre a receita bruta decorren-
te das demais atividades. (Incluído pela Lei nº 9.990, 
de 2000) 
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 Parágrafo único. Revogado.(Redação dada pela 
Lei nº 9.990, de 2000) 

 Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Co-
fins incidentes sobre a receita bruta auferida na ven-
da de álcool, inclusive para fins carburantes, serão 
calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008). (Pro-
dução de efeitos)

 I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 
6,9% (seis inteiros e nove décimos por cento), no caso 
de produtor ou importador; e (Redação dada pela Lei 
nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centé-
simos por cento) e 17,25% (dezessete inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor. 
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produ-
ção de efeitos)

 § 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, 
inclusive para fins carburantes, quando auferida: (Inclu-
ído pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 I – por distribuidor, no caso de venda de álco-
ol anidro adicionado à gasolina; (Incluído pela Lei nº 
11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 II – por comerciante varejista, em qualquer caso; 
(Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de 
efeitos)

 III – nas operações realizadas em bolsa de mer-
cadorias e futuros. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 
2008). (Produção de efeitos)

 § 2o A redução a 0 (zero) das alíquotas previs-
tas no inciso III do § 1o deste artigo não se aplica às 
operações em que ocorra liquidação física do contra-
to. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção 
de efeitos)

 § 3o As demais pessoas jurídicas que comerciem 
álcool não enquadradas como produtor, importador, 
distribuidor ou varejista ficam sujeitas às disposições 
da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins aplicáveis à pessoa jurídica distribuidora. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 4o O produtor, o importador e o distribuidor 
de que trata o caput deste artigo poderão optar por 
regime especial de apuração e pagamento da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as 
alíquotas específicas das contribuições são fixadas, 
respectivamente, em: (Incluído pela Lei nº 11.727, de 
2008). (Produção de efeitos)

 I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito cen-
tavos) e R$ 107,52 (cento e sete reais e cinqüenta e 
dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de 

venda realizada por produtor ou importador; (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta 
e cinco centavos) e R$ 268,80 (duzentos e sessenta e 
oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de álcool, 
no caso de venda realizada por distribuidor. (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 5o A opção prevista no § 4o deste artigo será 
exercida, segundo normas e condições estabelecidas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o últi-
mo dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, 
produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo 
o ano-calendário subseqüente ao da opção. (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 6o No caso da opção efetuada nos termos dos 
§§ 4o e 5o deste artigo, a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil divulgará o nome da pessoa jurídica optante e 
a data de início da opção. (Incluído pela Lei nº 11.727, 
de 2008). (Produção de efeitos)

 § 7o A opção a que se refere este artigo será 
automaticamente prorrogada para o ano-calendário 
seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos 
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês 
de novembro do ano-calendário, hipótese em que a 
produção de efeitos se dará a partir do dia 1o de janeiro 
do ano-calendário subseqüente. (Incluído pela Lei nº 
11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 8o Fica o Poder Executivo autorizado a fixar 
coeficientes para redução das alíquotas previstas no 
caput e no § 4o deste artigo, as quais poderão ser alte-
radas, para mais ou para menos, em relação a classe 
de produtores, produtos ou sua utilização. (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 9o Na hipótese do § 8o deste artigo, os coefi-
cientes estabelecidos para o produtor e o importador 
poderão ser diferentes daqueles estabelecidos para 
o distribuidor. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). 
(Produção de efeitos)

 § 10. A aplicação dos coeficientes de que tratam 
os §§ 8o e 9o deste artigo não poderá resultar em alí-
quotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
superiores a, respectivamente, 1,65% (um inteiro e 
sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete 
inteiros e seis décimos por cento) do preço médio de 
venda no varejo. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). 
(Produção de efeitos)

 § 11. O preço médio a que se refere o § 10 des-
te artigo será determinado a partir de dados colhidos 
por instituição idônea, de forma ponderada com base 
nos volumes de álcool comercializados nos Estados e 
no Distrito Federal nos 12 (doze) meses anteriores ao 
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da fixação dos coeficientes de que tratam os §§ 8o e 
9o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). 
(Produção de efeitos)

 § 12. No ano-calendário em que a pessoa jurídica 
iniciar atividades de produção, importação ou distribui-
ção de álcool, a opção pelo regime especial poderá ser 
exercida em qualquer data, produzindo efeitos a partir 
do primeiro dia do mês em que for exercida. (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 13. O produtor, importador ou distribuidor de 
álcool, inclusive para fins carburantes, sujeito ao regi-
me de apuração não cumulativa da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos re-
lativos à aquisição do produto para revenda de outro 
produtor, importador ou distribuidor. (Incluído pela Lei 
nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 14. Os créditos de que trata o § 13 deste ar-
tigo correspondem aos valores da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em 
decorrência da operação. (Incluído pela Lei nº 11.727, 
de 2008). (Produção de efeitos)

 § 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica 
às aquisições de álcool anidro para adição à gasolina, 
hipótese em que os valores dos créditos serão estabe-
lecidos por ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei 
nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 16. Observado o disposto nos §§ 14 e 15 des-
te artigo, não se aplica às aquisições de que trata o § 
13 deste artigo o disposto na alínea b do inciso I do 
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluí-
do pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)

 § 17. Na hipótese de o produtor ou importador 
efetuar a venda de álcool, inclusive para fins carburan-
tes, para pessoa jurídica com a qual mantenha relação 
de interdependência, o valor tributável não poderá ser 
inferior a 32,43% (trinta e dois inteiros e quarenta e 
três centésimos por cento) do preço corrente de ven-
da desse produto aos consumidores na praça desse 
produtor ou importador. (Incluído pela Lei nº 11.727, 
de 2008). (Produção de efeitos) (Revogado pela de 
Medida Provisória nº 497, de 2010)

 § 18. Para os efeitos do § 17 deste artigo, na 
verificação da existência de interdependência entre 2 
(duas) pessoas jurídicas, aplicar-se-ão as disposições 
do art. 42 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. 
(Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de 
efeitos) (Revogado pela de Medida Provisória nº 497, 
de 2010)

 § 19. O disposto no § 3o não se aplica às pes-
soas jurídicas controladas por produtores de álcool ou 

interligadas a produtores de álcool, seja diretamente ou 
por intermédio de cooperativas de produtores, ficando 
sujeitas às disposições da legislação da contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurí-
dica produtora. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

 Art. 6º As distribuidoras de combustíveis ficam 
obrigadas ao pagamento das contribuições a que se 
refere o art. 2º sobre o valor do álcool que adicionarem 
à gasolina, como contribuintes e como contribuintes 
substitutos, relativamente às vendas, para os comer-
ciantes varejistas, do produto misturado.(Vide Medida 
Provisória nº 2158-35, de 2001)

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os 
valores das contribuições deverão ser calculados, re-
lativamente à parcela devida na condição de:

 I – contribuinte: tomando por base o valor resul-
tante da aplicação do percentual de mistura, fixado em 
lei, sobre o valor da venda;

 II – contribuinte substituto: tomando por base o 
valor resultante da aplicação do percentual de mistura, 
fixado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo 
coeficiente de um inteiro e quatro décimos.

 Art. 6o O disposto no art. 4o desta Lei aplica-
-se, também, aos demais produtores e importadores 
dos produtos ali referidos. (Redação dada pela Lei nº 
9.990, de 2000) (Vide arts. 42, parágrafo único e 92, 
da Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 Parágrafo único. Na hipótese de importação de 
álcool carburante, a incidência referida no art. 5o dar-se-
-á na forma de seu: (Redação dada pela Lei nº 9.990, 
de 2000) (Vide Medida Medida Provisória nº 413, de 
2008) (Revogado pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 I – inciso I, quando realizada por distribuidora do 
produto; (Redação dada pela Lei nº 9.990, de 2000)

 II – inciso II, nos demais casos. (Redação dada 
pela Lei nº 9.990, de 2000)

 Art. 7º No caso de construção por empreitada 
ou de fornecimento a preço predeterminado de bens 
ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito 
público, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou suas subsidiárias, o pagamento das contribuições 
de que trata o art. 2º desta Lei poderá ser diferido, 
pelo contratado, até a data do recebimento do preço.

Parágrafo único. A utilização do tratamento tri-
butário previsto no caput deste artigo é facultada ao 
subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de sub-
contratação parcial ou total da empreitada ou do for-
necimento.

 Art. 8° Fica elevada para três por cento a alíquo-
ta da COFINS.

 § 1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de-
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vida em cada período de apuração trimestral ou anual, 
até um terço da COFINS efetivamente paga, calcula-
da de conformidade com este artigo..(Revogado pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 § 2° A compensação referida no § 1°: .(Revogado 
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 I – somente será admitida em relação à CO-
FINS correspondente a mês compreendido no perío-
do de apuração da CSLL a ser compensada, limitada 
ao valor desta; .(Revogado pela Medida Provisória nº 
2158-35, de 2001)

 II – no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo 
regime de lucro real anual, poderá ser efetuada com a 
CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 
9.430, de 27 de dezembro de 1996. .(Revogado pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 § 3° Da aplicação do disposto neste artigo, não 
decorrerá, em nenhuma hipótese, saldo de COFINS 
ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em 
períodos de apuração subseqüentes. .(Revogado pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 § 4° A parcela da COFINS compensada na forma 
deste artigo não será dedutível para fins de determina-
ção do lucro real. .(Revogado pela Medida Provisória 
nº 2158-35, de 2001)

CAPÍTULO II 
Do Imposto Sobre a Renda

 Art. 9° As variações monetárias dos direitos de 
crédito e das obrigações do contribuinte, em função 
da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes apli-
cáveis por disposição legal ou contratual serão con-
sideradas, para efeitos da legislação do imposto de 
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da 
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas 
ou despesas financeiras, conforme o caso.

 Art. 10. Os dispositivos abaixo enumerados da 
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° ...............................................................
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fun-

damento seja o de que trata a alínea “b” do § 2° do 
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços 
correspondentes à apuração de lucro real, levantados 
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão 
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do 
período de apuração;

..................................................................” (NR)
“Art. 12. .............................................................
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a 

que não apresente superávit em suas contas ou, caso 
o apresente em determinado exercício, destine referido 

resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvol-
vimento dos seus objetivos sociais.” (NR)

 Art. 11. Sem prejuízo do disposto nos incisos 
III e IV do art. 7° da Lei n° 9.532, de 1997, a pessoa 
jurídica sucessora poderá classificar, no patrimônio 
líquido, alternativamente ao disposto no § 2° do men-
cionado artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio 
nele mencionado.

 Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de 
janeiro de 1998.

 Art. 12. Sem prejuízo das normas de tributação 
aplicáveis aos não-residentes no País, sujeitar-se-á à 
tributação pelo imposto de renda, como residente, a 
pessoa física que ingressar no Brasil:

 I – com visto temporário:
 a) para trabalhar com vínculo empregatício, em 

relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data 
de sua chegada;

 b) por qualquer outro motivo, e permanecer por 
período superior a cento e oitenta e três dias, conse-
cutivos ou não, contado, dentro de um intervalo de 
doze meses, da data de qualquer chegada, em relação 
aos fatos geradores ocorridos a partir do dia subse-
qüente àquele em que se completar referido período 
de permanência; 

 II – com visto permanente, em relação aos fatos 
geradores ocorridos a partir de sua chegada.

 Parágrafo único. A Secretaria da Receita Fede-
ral expedirá normas quanto às obrigações acessórias 
decorrentes da aplicação do disposto neste artigo.

 Art. 13. A pessoa jurídica, cuja receita bruta total, 
no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a 
R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), ou 
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) multiplicado 
pelo número de meses de atividade do ano-calendário 
anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar 
pelo regime de tributação com base no lucro presumido. 

 Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta to-
tal, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou in-
ferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de 
reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 
multiplicado pelo número de meses de atividade do 
ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) 
meses, poderá optar pelo regime de tributação com 
base no lucro presumido.(Redação dada pela Lei nº 
10.637, de 2002)

 § 1° A opção pela tributação com base no lucro 
presumido será definitiva em relação a todo o ano-
-calendário.

 § 2° Relativamente aos limites estabelecidos 
neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior 
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será considerada segundo o regime de competência 
ou de caixa, observado o critério adotado pela pessoa 
jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributa-
ção com base no lucro presumido. 

 Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real 
as pessoas jurídicas:

 I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, 
seja superior ao limite de R$ 24.000.000,00 (vinte e 
quatro milhões de reais), ou proporcional ao número 
de meses do período, quando inferior a doze meses;

 I – cuja receita total, no ano-calendário anterior 
seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta 
e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; 
(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)

 II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, sociedades de crédito, financia-
mento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e 
câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas 
de crédito, empresas de seguros privados e de capi-
talização e entidades de previdência privada aberta;

 III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos 
de capital oriundos do exterior;

 IV – que, autorizadas pela legislação tributária, 
usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou 
redução do imposto;

 V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham 
efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, 
na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996;

 VI – que explorem as atividades de prestação 
cumulativa e contínua de serviços de assessoria credití-
cia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis 
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

 VII – que explorem as atividades de securitização 
de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 472, de 2009)

 VII – que explorem as atividades de securitização 
de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio.
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

CAPÍTULO III 
Do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 

ou Valores Mobiliários

 Art. 15. A alíquota do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF nas operações de seguro 

será de vinte e cinco por cento. (Vide Decreto 3.819, 
de 2001)

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais e Finais

 Art. 16. A pessoa jurídica que, obrigada a apre-
sentar, à Secretaria da Receita Federal, declaração de 
informações, deixar de fazê-lo ou fizer após o prazo 
fixado para sua apresentação, sujeitar-se-á à multa de 
um por cento ao mês ou fração, incidente sobre o im-
posto de renda devido, ainda que integralmente pago, 
relativo ao ano-calendário a que corresponderem as 
respectivas informações.

 Parágrafo único. Ao disposto neste artigo aplicam-
-se as normas constantes dos §§ 1° a 3º do art. 88 da 
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do art. 27 da 
Lei n° 9.532, de 1997.

 Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

 I – em relação aos arts. 2° a 8°, para os fatos 
geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999;

 II – em relação aos arts. 9° e 12 a 15, a partir de 
1° de janeiro de 1999.

 Art. 18. Ficam revogados, a partir de 1° de ja-
neiro de 1999:

 I – o § 2° do art. 1° do Decreto-lei n° 1.330, de 
13 de maio de 1974;

 II – o § 2° do art. 4° do Decreto-lei n° 1.506, de 
23 de dezembro de 1976;

 III – o art. 36 e o inciso VI do art. 47 da Lei n° 
8.981, de 1995;

 IV – o § 4° do art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997.
 Brasília, 27 de novembro de 1998; 177o da Inde-

pendência e 110o da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Malan.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.11.1998

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 318, DE 2012 
(COMPLEMENTAR)

Altera as Leis nº 4.829, de 5 de novembro 
de 1965 e nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
para dispor sobre o financiamento de servi-
ços de assistência técnica e extensão rural.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 4.829, de 5 de novem-

bro de 1965, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 3º ............................................................
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 .......................................................................
V – financiar a contratação de serviços priva-
dos de assistência técnica ou extensão rural 
aos produtores rurais ou suas organizações 
legalmente instituídas, através de linha de cré-
dito subsidiado específica para esse fim.” (NR)

Art. 2º O art. 20 da Lei nº 4.829, de 5 de novem-
bro de 1965, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, anu-
almente, na elaboração da proposta orçamen-
tária pelo Poder Executivo, incluirá dotação 
destinada ao custeio da contratação de servi-
ços de assistência técnica e de extensão rural 
aos beneficiários do crédito rural.

Parágrafo único. O montante de recursos da do-
tação referida no caput será alocado em linha de cré-
dito exclusiva para os fins deste artigo, e independerá 
da alocação de recursos destinados à contratação de 
serviços assistência técnica, obrigatórios ou não, re-
lacionados ao outras linhas de crédito, seja de custeio 
ou de investimento.” (NR)

Art. 3º O art. 48 da Lei nº 8.171, de 17 de janei-
ro de 1991, passa a viger acrescido do seguinte inciso:

“Art. 48.  .........................................................
 .......................................................................
VII – financiar a contratação de serviços pú-
blicos ou privados de assistência técnica ou 
extensão rural aos produtores rurais ou suas 
organizações legalmente instituídas, através 
de linha de crédito subsidiado específica para 
esse fim.
 ..............................................................” (NR)

Art. 4º O art. 48 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, passa a viger acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 48.  .........................................................
 .......................................................................
§ 3º Quando destinado a agricultor familiar ou 
empreendedor familiar rural, nos termos do art. 
3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o 
crédito rural para contratação de serviços pri-
vados de assistência técnica e extensão terá 
juros zero, podendo ainda ser concedidos re-
bates, conforme o regulamento.” (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Estudos diversos, realizados durante as décadas 
de 1990 e de 2000, sobre os processos de privatização 

parcial ou total e descentralização dos serviços de assis-
tência técnica e extensão rural (ATER) no mundo, têm 
demonstrado que o mais recomendável é a existência de 
sistemas pluralizados de serviços de assistência técnica 
e de seu financiamento. Essa pluralização recomendá-
vel, sobretudo, em países onde há grande diversidade 
de agricultores e de produtos, como o Brasil. A reestru-
turação das empresas estaduais do Sistema Brasilei-
ro Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER) 
é condição fundamental para o sucesso das políticas 
de fortalecimento da agricultura familiar, ancoradas no 
Pronaf. A assistência prestada por tais entidades aos 
agricultores familiares é gratuita. Todavia, levaria muito 
tempo, décadas talvez, para que tais empresas tivessem 
estrutura e pessoal suficiente para atendimento de todos 
os agricultores familiares, além de bilhões em investi-
mentos, inclusive, dos governos estaduais. O cenário 
político e econômico, no passado recente, e no futuro 
visível, não indica haver tal perspectiva.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) lançou, em 2010, o livro “A Agricultura Bra-
sileira – desempenho, desafios e perspectivas”, que 
analisa os dados do Censo Agropecuário de 2006. 
Nesse livro, em artigo de autoria do pesquisador José 
Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, é constatado que 78% 
dos produtores rurais declararam não ter recebido ne-
nhuma orientação técnica, e 13% declararam ter re-
cebido orientação apenas ocasional. Apenas 9% dos 
5,175 milhões de estabelecimentos rurais declararam 
ter recebido assistência técnica regularmente. 

Tal análise comprova a necessidade de superar 
os enormes desafios da estruturação de um sistema 
pluralizado de prestação de serviços públicos e privados 
de assistência técnica e extensão rural no Brasil, com 
diferentes formas de financiamento. Permite também 
inferir que há ainda um grande potencial de aumento 
da produtividade da agropecuária brasileira, a partir da 
incorporação das inovações tecnológicas disponíveis.

A Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010 (co-
nhecida como Lei Geral de Ater), instituiu a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNA-
TER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER, altera a Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Com a Lei, o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) passou a promover as chama-
das públicas, selecionando e credenciando entidades 
privadas (ONGs, cooperativas de técnicos, empresas 
de Ater privadas, etc.) para prestarem serviços de Ater 
aos agricultores familiares. 



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 44549 

Entretanto, ao se analisar os dados dos Planos 
Safra da Agricultura Familiar dos anos recentes, cons-
tata-se que o aumento da disponibilidade de recursos 
federais (assim como os recursos estaduais) para Ater 
tem se dado mais lentamente do que demandam os 
4,36 milhões de estabelecimentos de agricultores fa-
miliares identificados pelo último Censo Agropecuário. 
Ademais, os recursos federais não podem ser desti-
nados à contratação e ao pagamento de salários dos 
extensionistas rurais das entidades estaduais de Ater.

Observe-se ainda que a Pnater instituída pela Lei 
mencionada prevê a tutela do Estado sobre a escolha 
de qual instituição prestará gratuitamente serviço de 
assistência técnica aos agricultores. Estes não têm 
participação na seleção dos técnicos ou entidades que 
os assistirão. Ao contrário, aos produtores rurais com 
“reconhecida” capacidade técnica, normalmente não 
é exigida pelos agentes financeiros a contratação de 
assistência técnica para liberação dos empréstimos. 
Os produtores têm a liberdade de escolher no mercado 
de que fabricantes e comerciantes comprarão insumos 
e equipamentos.

Consideramos necessária, portanto, também 
uma mudança na legislação do crédito rural para que 
os produtores rurais, sejam agricultores familiares ou 
patronais, tenham a opção de, individual ou coletiva-
mente (organizado em grupos informais, cooperativas 
ou associações), contratar o prestador de serviço de 
assistência técnica que melhor lhes aprouver.

O financiamento público da contratação de servi-
ços privados terá a vantagem de poder promover mais 
rapidamente a universalização do acesso à assistência 
técnica, tão necessária à efetiva aplicação das políticas 
públicas, sobretudo as voltadas para os agricultores 
familiares, e à integração de todos os produtores rurais 
nas cadeias produtivas e à sua inserção competitiva 
nos mercados.

Esse financiamento, tal como nas linhas de cré-
dito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (PRONAF), deve ser subsidiado com 
baixas taxas de juros. Os prazos para pagamento po-
dem definidos em função da natureza da atividade do 
agricultor (se culturas anuais e pequenas criações, ou 
culturas permanentes e grandes criações), por exemplo.

A Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 (Lei do 
Crédito Rural), não sofreu qualquer alteração em mais 
de 40 anos. Essa Lei atribuiu ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN) a responsabilidade pelo disciplina-
mento do crédito rural. Não obstante, consideramos 
que o Congresso Nacional tem o dever e a prerroga-
tiva constitucional de atualizar o marco regulatório do 
crédito rural, que se encontra defasado.

O setor rural tem clamado por uma revisão com-
pleta do marco regulatório do financiamento de suas 
atividades. De forma a contribuir para as lacunas hoje 
existentes, o projeto que ora apresentamos pretende 
reparar uma deficiência na Lei em questão, atenden-
do a uma das principais queixas de setores públicos 
e privados, manifestadas durante diversas audiências 
públicas realizadas pela Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal: a dificuldade de 
acesso dos produtores a serviços de assistência téc-
nica e extensão rural. Daí a importância de explicitar, 
na Lei do Crédito Rural, o financiamento subsidiado 
da prestação de tais serviços como um dos objetivos 
específicos do crédito rural.

Uma leitura do Anuário Estatístico do Crédito Rural 
de 2011, publicado pelo Banco Central, permite iden-
tificar a existência de 28.244 contratos de crédito para 
cobertura custos de “assessoria empresarial e técnica”, 
correspondentes a um montante de R$ 25,55 milhões. 
Mas não é possível identificar o montante de recursos 
gastos especificamente no financiamento de serviços 
de assistência técnica e extensão rural, embutidos nos 
diversos programas governamentais, que resultam em 
diferentes linhas de crédito, em que a assistência téc-
nica ora é obrigatória, ora facultativa, sendo essa uma 
deficiência das estatísticas oficiais do crédito.

Por essa razão, propusemos uma alteração do 
art. 20 da Lei do Crédito Rural, para que a dotação de 
recursos no orçamento federal explicite que haverá uma 
linha de crédito exclusiva para o custeio da contratação 
de serviços de assistência técnica e extensão rural.

Igualmente propomos explicitar na Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991 (Lei Agrícola), no capítulo que trata 
do Crédito Rural, entre suas finalidades, a de financiar a 
contratação de serviços públicos ou privados de assis-
tência técnica ou extensão rural aos produtores rurais 
ou suas organizações legalmente instituídas, através 
de linha de crédito subsidiado específica.

Por fim propomos, no mesmo capítulo da Lei 
Agrícola, a inclusão de parágrafo para garantir que 
não serão cobrados juros na contratação de serviços 
públicos ou privados de assistência técnica e extensão 
rural por agricultores familiares ou empreendedores fa-
miliares rurais, admitindo ainda a concessão de reba-
tes, conforme regulamento a ser expedido pelo CMN.

Pelas razões apresentadas, contamos com o 
apoio desta Casa à presente proposição, na certe-
za de que muito contribuirá para uma elevação ain-
da maior da produtividade da produção rural, da sua 
competitividade e, sobretudo, da sustentabilidade do 
desenvolvimento do campo.

Sala das Sessões, – Senador Assis Gurgacz, 
PDT/RO.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965

 Institucionaliza o crédito rural (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4829.htm)

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

....................................................................................
Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:
I – estimular o incremento ordenado dos investi-

mentos rurais, inclusive para armazenamento beneficia-
mento e industrialização dos produtos agropecuários, 
quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na 
sua propriedade rural;

II – favorecer o custeio oportuno e adequado 
da produção e a comercialização de produtos agro-
pecuários;

III – possibilitar o fortalecimento econômico dos 
produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV – incentivar a introdução de métodos racionais 
de produção, visando ao aumento da produtividade e 
à melhoria do padrão de vida das populações rurais, 
e à adequada defesa do solo;
....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Dos Recursos para o Crédito Rural

Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, anual-
mente, na elaboração da proposta orçamentária pelo 
Poder Executivo, incluirá dotação destinada ao custeio 
de assistência técnica e educativa aos beneficiários 
do crédito rural.
....................................................................................

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política agrícola (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8171.htm)

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

CAPÍTULO XIII 
Do Crédito Rural

Art. 48. O crédito rural, instrumento de financia-
mento da atividade rural, será suprido por todos os 
agentes financeiros sem discriminação entre eles, me-
diante aplicação compulsória, recursos próprios livres, 
dotações das operações oficiais de crédito, fundos e 
quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:

I – estimular os investimentos rurais para pro-
dução, extrativismo não predatório, armazenamento, 
beneficiamento e instalação de agroindústria, sendo 

esta quando realizada por produtor rural ou suas for-
mas associativas;

II – favorecer o custeio oportuno e adequado da 
produção, do extrativismo não predatório e da comer-
cialização de produtos agropecuários;

III – incentivar a introdução de métodos racio-
nais no sistema de produção, visando ao aumento da 
produtividade, à melhoria do padrão de vida das po-
pulações rurais e à adequada conservação do solo e 
preservação do meio ambiente;

IV – (Vetado).
V – propiciar, através de modalidade de crédito 

fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos 
pequenos produtores, posseiros e arrendatários e tra-
balhadores rurais;

VI – desenvolver atividades florestais e pesquei-
ras.

Parágrafo único. Quando destinado a agricultor 
familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos 
do art. 3º da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, 
o crédito rural terá por objetivo estimular a geração 
de renda e o melhor uso da mão-de-obra familiar, por 
meio do financiamento de atividades e serviços rurais, 
agropecuários e não agropecuários, desde que desen-
volvidos em estabelecimento rural ou áreas comuni-
tárias próximas, inclusive o turismo rural, a produção 
de artesanato e assemelhados.(Incluído pela Medida 
Provisória nº 432, de 2008)

§ 1º Quando destinado a agricultor familiar ou 
empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da 
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural 
terá por objetivo estimular a geração de renda e o me-
lhor uso da mão-de-obra familiar, por meio do financia-
mento de atividades e serviços rurais agropecuários e 
não agropecuários, desde que desenvolvidos em es-
tabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas, 
inclusive o turismo rural, a produção de artesanato e 
assemelhados. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 2º Quando destinado a agricultor familiar ou 
empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da 
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural 
poderá ser destinado à construção ou reforma de mo-
radias no imóvel rural e em pequenas comunidades 
rurais. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e 
de Agricultura e Reforma Agrária.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 319, DE 2012 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (CO-
FINS) incidentes na importação e na venda 
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no mercado interno de ácido fosfórico, uréia 
pecuária e fosfato dicálcico (suplementos 
minerais para uso animal).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 

2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 1º  ...........................................................
 .......................................................................
XIX – ácido fosfórico, hidrogeno-ortofosfato 
de cálcio (fosfato dicálcico) e ureia pecuá-
ria, classificados respectivamente nos códi-
gos 2809.20.19 Ex 001 – Ácido Fosfórico, 
2835.25.00 e 3102.10.90, todos da TIPI, e 
suas matérias-primas.
 .......................................................................
§ 4º No caso do inciso XIX do caput deste ar-
tigo, a redução a zero das alíquotas aplica-se 
até 31 de dezembro de 2018.” (NR)

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento dos arts. 5º, II, e 14 da Lei Complementar nº 
101, de 4 da maio de 2000, estimará o montante da 
renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o 
incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 
165 da Constituição Federal que acompanhar o proje-
to de lei orçamentária cuja apresentação se der após 
decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei, 
bem como fará constar das propostas orçamentárias 
subsequentes os valores relativos à aludida renúncia.

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

Parágrafo único. A redução de alíquotas de que 
trata esta Lei só produzirá efeitos a partir do primeiro 
dia do exercício financeiro imediatamente posterior 
àquele em que for implementado o disposto no art. 2º.

Justificação

Os suplementos minerais utilizados na pecuária 
brasileira (corte e leite), tais como o ácido fosfórico, o 
fosfato dicálcico e a ureia pecuária, apresentaram alta 
acelerada em seus preços nos últimos anos.

Segundo dados da Comissão Nacional de Pecuá-
ria de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), o fosfato dicálcico subiu 36% de outu-
bro de 2007 a fevereiro de 2012. Desde novembro de 
2011, o preço do produto mais que dobrou, passando 
de oitocentos para um mil e oitocentos reais a tonelada.

Ainda conforme a CNA, a boa mineralização ga-
rante a competitividade do rebanho, mas a existência 
de apenas dois fornecedores de fosfato dicálcico no 
Brasil, principal fonte de fósforo para os sais minerais, 
contribui para a elevação dos preços do produto e para 
a dificuldade de sua disseminação no mercado nacional.

Na questão dos suplementos minerais, em par-
ticular, há sérias distorções na legislação que pro-
porcionam situações discrepantes dentro do próprio 
agronegócio. Enquanto a ureia agrícola, por exemplo, é 
isenta de PIS/Cofins desde a edição da Lei nº 10.925, 
de 2004, o mesmo insumo utilizado na pecuária per-
manece onerado. 

Essa assimetria inexistia no projeto de lei que 
resultou na mencionada Lei nº 10.925, de 2004, mas 
o Presidente da República, à época, vetou o inciso VIII 
do art. 1º sob o argumento de que a convivência da 
desoneração de rações, concentrados e suplementos 
minerais com o crédito presumido de 60% configura-
ria subsídio e prejudicaria a política de exportação do 
País, além de gerar perda de arrecadação.

Urge, portanto, reduzir a zero as alíquotas de 
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a importação e 
a venda no mercado interno de suplementos minerais 
utilizados na pecuária e suas matérias-primas. Espera-
-se, com a medida, que os importadores e fabricantes 
repassem o favor fiscal aos preços, reduzindo-os. 

Contamos com o apoio dos ilustres Pares à apro-
vação desta relevante matéria.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2012. – Se-
nador Assis Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressu-
põe a ação planejada e transparente, em que se pre-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a re-
núncia de receita, geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por anteci-
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pação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar.

§ 2o As disposições desta Lei Complementar 
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.

§ 3o Nas referências:
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário 
e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fun-
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de-
pendentes;

II – a Estados entende-se considerado o Distrito 
Federal;

III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios 
e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como:

I – ente da Federação: a União, cada Estado, o 
Distrito Federal e cada Município;

II – empresa controlada: sociedade cuja maioria 
do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa con-
trolada que receba do ente controlador recursos finan-
ceiros para pagamento de despesas com pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participa-
ção acionária;

IV – receita corrente líquida: somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências cor-
rentes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados 
e Municípios por determinação constitucional ou legal, 
e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I 
e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio do seu sis-
tema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 
9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2o Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá 
e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas de que trata o inciso V do 
§ 1o do art. 19.

§ 3o A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês em referên-
cia e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II 
Do Planejamento

Seção I 
Do Plano Plurianual

Art. 3o (VETADO)

Seção II 
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá 
o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a 

ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do 
inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o 
do art. 31;

c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas financiados 
com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transfe-
rências de recursos a entidades públicas e privadas;

II – (VETADO)
III – (VETADO)
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes or-

çamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para 
o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2o O Anexo conterá, ainda:
I – avaliação do cumprimento das metas relativas 

ao ano anterior;
II – demonstrativo das metas anuais, instruído 

com memória e metodologia de cálculo que justifiquem 
os resultados pretendidos, comparando-as com as fi-
xadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando 
a consistência delas com as premissas e os objetivos 
da política econômica nacional;

III – evolução do patrimônio líquido, também nos 
últimos três exercícios, destacando a origem e a apli-
cação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV – avaliação da situação financeira e atuarial:
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a) dos regimes geral de previdência social e pró-
prio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas es-
tatais de natureza atuarial;

V – demonstrativo da estimativa e compensação 
da renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Ane-
xo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passi-
vos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem.

§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da 
União apresentará, em anexo específico, os objetivos 
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como 
os parâmetros e as projeções para seus principais 
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, 
para o exercício subseqüente.

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da com-
patibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que 
trata o § 1o do art. 4o;

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;

III – conterá reserva de contingência, cuja forma 
de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as atende-
rão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional.

§ 3o A atualização monetária do principal da dí-
vida mobiliária refinanciada não poderá superar a va-
riação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária cré-
dito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação 
para investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme dis-
posto no § 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão 
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do 
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 
assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7o (VETADO)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, 

apurado após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferi-
do até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos 
balanços semestrais.

§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação 
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 
consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2o O impacto e o custo fiscal das operações re-
alizadas pelo Banco Central do Brasil serão demons-
trados trimestralmente, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central 
do Brasil conterão notas explicativas sobre os cus-
tos da remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e 
a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando 
os de emissão da União.

Seção IV 
Da Execução Orçamentária e  
do Cumprimento das Metas 

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orça-
mentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vincu-
lados a finalidade específica serão utilizados exclusi-
vamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocor-
rer o ingresso.

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
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subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 1o No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretri-
zes orçamentárias.

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judici-
ário e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(Vide ADIN 2.238-5)

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1º do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas estaduais e municipais.

§ 5o No prazo de noventa dias após o encerra-
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões te-
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação 
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impac-
to e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira 
identificará os beneficiários de pagamento de sentenças 
judiciais, por meio de sistema de contabilidade e admi-
nistração financeira, para fins de observância da ordem 
cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

CAPÍTULO III 
Da Receita Pública

Seção I 
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da res-
ponsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão 
e efetiva arrecadação de todos os tributos da compe-
tência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de trans-
ferências voluntárias para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-

ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas 
previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, 
em metas bimestrais de arrecadação, com a especi-
ficação, em separado, quando cabível, das medidas 
de combate à evasão e à sonegação, da quantidade 
e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 
ativa, bem como da evolução do montante dos crédi-
tos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.
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§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPÍTULO IV 
Da Despesa Pública

Seção I 
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, ir-
regulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam 
o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento tem adequação orçamentária e financeira 
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, con-
sidera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a 
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de traba-
lho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de 
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-
vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições.

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput 
será acompanhada das premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas.

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a des-
pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis-
puser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4o As normas do caput constituem condição 
prévia para:

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento 
de bens ou execução de obras;

II – desapropriação de imóveis urbanos a que se 
refere o § 3o do art. 182 da Constituição.

Subseção I 
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter con-
tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios.

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despe-
sa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar 
a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato 
será acompanhado de comprovação de que a despe-
sa criada ou aumentada não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do 
art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento 
permanente de receita o proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada 
pelo proponente, conterá as premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de com-
patibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será 
executada antes da implementação das medidas re-
feridas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que 
a criar ou aumentar.

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas 
destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do 
art. 37 da Constituição.

§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorro-
gação daquela criada por prazo determinado.

Seção II 
Das Despesas com Pessoal

Subseção I 
Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como despesa total com pessoal: o soma-
tório dos gastos do ente da Federação com os ativos, 
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, milita-
res e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
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remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, 
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentado-
ria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratifica-
ções, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de 
mão-de-obra que se referem à substituição de servido-
res e empregados públicos serão contabilizados como 
“Outras Despesas de Pessoal”.

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência com 
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se 
o regime de competência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fede-
ração, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as des-
pesas:

I – de indenização por demissão de servidores 
ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no inciso 

II do § 6º do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da com-

petência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Es-
tados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19;

VI – com inativos, ainda que por intermédio de 
fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segu-
rados;

b) da compensação financeira de que trata o § 
9o do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas 
por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto 
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu 
superávit financeiro.

§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, 
as despesas com pessoal decorrentes de sentenças 
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder 
ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 
não poderá exceder os seguintes percentuais:

I – na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen-

to) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por 

cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por 
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do 
que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Cons-
tituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, 
repartidos de forma proporcional à média das despe-
sas relativas a cada um destes dispositivos, em per-
centual da receita corrente líquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Minis-
tério Público da União;

II – na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Exe-

cutivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público 

dos Estados;
III – na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluí-

do o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o 

Executivo.
§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada 

esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos 
de forma proporcional à média das despesas com pes-
soal, em percentual da receita corrente líquida, verifi-
cadas nos três exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como 
órgão:

I – o Ministério Público;
II – no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de 

Contas da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tri-

bunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o 

Tribunal de Contas do Distrito Federal; 
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribu-

nal de Contas do Município, quando houver; 
III – no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da 

Constituição;
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b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quan-
do houver.

§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do 
Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso 
XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos 
mediante aplicação da regra do § 1o.

§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de 
Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas 
alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectiva-
mente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro déci-
mos por cento).

§ 5o Para os fins previstos no art. 168 da Cons-
tituição, a entrega dos recursos financeiros corres-
pondentes à despesa total com pessoal por Poder e 
órgão será a resultante da aplicação dos percentuais 
definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 6o (VETADO)

Subseção II 
Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provo-
que aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Com-
plementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 
1o do art. 169 da Constituição;

II – o limite legal de comprometimento aplicado 
às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito 
o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final 
de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal 
exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, 
são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que 
houver incorrido no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo 
os derivados de sentença judicial ou de determinação 
legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição;

II – criação de cargo, emprego ou função;
III – alteração de estrutura de carreira que impli-

que aumento de despesa;
IV – provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada 
a reposição decorrente de aposentadoria ou faleci-
mento de servidores das áreas de educação, saúde 
e segurança;

V – contratação de hora extra, salvo no caso do 
disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e 
as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Po-
der ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites 
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas 
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser 
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo 
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre 
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 
169 da Constituição.

§ 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da 
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto 
pela extinção de cargos e funções quanto pela redu-
ção dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 2o É facultada a redução temporária da jornada 
de trabalho com adequação dos vencimentos à nova 
carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabele-
cido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

I – receber transferências voluntárias;
II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III – contratar operações de crédito, ressal-

vadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas 
com pessoal.

§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imedia-
tamente se a despesa total com pessoal exceder 
o limite no primeiro quadrimestre do último ano do 
mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos 
no art. 20. 

Seção III  
Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à 
seguridade social poderá ser criado, majorado ou es-
tendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos 
termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas 
ainda as exigências do art. 17.

§ 1o É dispensada da compensação referida no 
art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I – concessão de benefício a quem satisfaça as 
condições de habilitação prevista na legislação per-
tinente;

II – expansão quantitativa do atendimento e dos 
serviços prestados;

III – reajustamento de valor do benefício ou ser-
viço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício 
ou serviço de saúde, previdência e assistência social, 
inclusive os destinados aos servidores públicos e mi-
litares, ativos e inativos, e aos pensionistas.
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CAPÍTULO V 
Das Transferências Voluntárias

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, en-
tende-se por transferência voluntária a entrega de recur-
sos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1o São exigências para a realização de trans-
ferência voluntária, além das estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias:

I – existência de dotação específica;
II – (VETADO)
III – observância do disposto no inciso X do art. 

167 da Constituição;
IV – comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de 

tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor, bem como quanto à prestação de contas 
de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais rela-
tivos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consoli-
dada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em Restos a 
Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2o É vedada a utilização de recursos transferi-

dos em finalidade diversa da pactuada.
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de sus-

pensão de transferências voluntárias constantes desta 
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a 
ações de educação, saúde e assistência social.

CAPÍTULO VI 
Da Destinação de Recursos Públicos 

para o Setor Privado

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou 
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas 
ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada 
por lei específica, atender às condições estabelecidas 
na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais.

§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a ad-
ministração indireta, inclusive fundações públicas e 
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribui-
ções precípuas, as instituições financeiras e o Banco 
Central do Brasil.

§ 2o Compreende-se incluída a concessão de 
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, in-
clusive as respectivas prorrogações e a composição de 
dívidas, a concessão de subvenções e a participação 
em constituição ou aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da 
Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja 
sob seu controle direto ou indireto, os encargos finan-
ceiros, comissões e despesas congêneres não serão 
inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização em 
lei específica as prorrogações e composições de dívi-
das decorrentes de operações de crédito, bem como 
a concessão de empréstimos ou financiamentos em 
desacordo com o caput, sendo o subsídio correspon-
dente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não pode-
rão ser utilizados recursos públicos, inclusive de opera-
ções de crédito, para socorrer instituições do Sistema 
Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão 
de empréstimos de recuperação ou financiamentos 
para mudança de controle acionário.

§ 1o A prevenção de insolvência e outros riscos 
ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, cons-
tituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Na-
cional, na forma da lei.

§ 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Cen-
tral do Brasil de conceder às instituições financeiras 
operações de redesconto e de empréstimos de prazo 
inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPÍTULO VII 
Da Dívida e do Endividamento 

Seção I 
Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
são adotadas as seguintes definições:

I – dívida pública consolidada ou fundada: mon-
tante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em vir-
tude de leis, contratos, convênios ou tratados e da re-
alização de operações de crédito, para amortização 
em prazo superior a doze meses;

II – dívida pública mobiliária: dívida pública re-
presentada por títulos emitidos pela União, inclusive 
os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III – operação de crédito: compromisso financei-
ro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros;

IV – concessão de garantia: compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada;
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V – refinanciamento da dívida mobiliária: emis-
são de títulos para pagamento do principal acrescido 
da atualização monetária.

§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assun-
ção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo 
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das 
exigências dos arts. 15 e 16.

§ 2o Será incluída na dívida pública consolidada 
da União a relativa à emissão de títulos de responsa-
bilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3o Também integram a dívida pública consoli-
dada as operações de crédito de prazo inferior a doze 
meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4o O refinanciamento do principal da dívida 
mobiliária não excederá, ao término de cada exercício 
financeiro, o montante do final do exercício anterior, 
somado ao das operações de crédito autorizadas no 
orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, 
acrescido de atualização monetária.

Seção II 
Dos Limites da Dívida Pública 
e das Operações de Crédito

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publi-
cação desta Lei Complementar, o Presidente da Re-
pública submeterá ao:

I – Senado Federal: proposta de limites globais 
para o montante da dívida consolidada da União, Es-
tados e Municípios, cumprindo o que estabelece o 
inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de li-
mites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX 
do mesmo artigo;

II – Congresso Nacional: projeto de lei que es-
tabeleça limites para o montante da dívida mobiliá-
ria federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da 
Constituição, acompanhado da demonstração de sua 
adequação aos limites fixados para a dívida consoli-
dada da União, atendido o disposto no inciso I do § 
1o deste artigo.

§ 1o As propostas referidas nos incisos I e II do 
caput e suas alterações conterão:

I – demonstração de que os limites e condições 
guardam coerência com as normas estabelecidas nesta 
Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;

II – estimativas do impacto da aplicação dos limi-
tes a cada uma das três esferas de governo;

III – razões de eventual proposição de limites di-
ferenciados por esfera de governo;

IV – metodologia de apuração dos resultados 
primário e nominal.

§ 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II 
do caput também poderão ser apresentadas em termos 

de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodolo-
gia de sua apuração.

§ 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do 
caput serão fixados em percentual da receita corrente 
líquida para cada esfera de governo e aplicados igual-
mente a todos os entes da Federação que a integrem, 
constituindo, para cada um deles, limites máximos.

§ 4o Para fins de verificação do atendimento do 
limite, a apuração do montante da dívida consolidada 
será efetuada ao final de cada quadrimestre. 

§ 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da 
República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso 
Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção 
ou alteração dos limites e condições previstos nos in-
cisos I e II do caput.

§ 6o Sempre que alterados os fundamentos das 
propostas de que trata este artigo, em razão de ins-
tabilidade econômica ou alterações nas políticas mo-
netária ou cambial, o Presidente da República poderá 
encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Na-
cional solicitação de revisão dos limites.

§ 7o Os precatórios judiciais não pagos duran-
te a execução do orçamento em que houverem sido 
incluídos integram a dívida consolidada, para fins de 
aplicação dos limites.

Seção III 
Da Recondução da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da 
Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o térmi-
no dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que 
nele houver incorrido:

I – estará proibido de realizar operação de crédito 
interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, 
ressalvado o refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária;

II – obterá resultado primário necessário à recon-
dução da dívida ao limite, promovendo, entre outras 
medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o.

§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao 
limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará 
também impedido de receber transferências voluntá-
rias da União ou do Estado.

§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediata-
mente se o montante da dívida exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do 
Chefe do Poder Executivo.

§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensal-
mente, a relação dos entes que tenham ultrapassado 
os limites das dívidas consolidada e mobiliária.
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§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos 
casos de descumprimento dos limites da dívida mobi-
liária e das operações de crédito internas e externas.

Seção IV 
Das Operações de Crédito

Subseção I 
Da Contratação 

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cum-
primento dos limites e condições relativos à realização 
de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito 
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos 
e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, 
o interesse econômico e social da operação e o aten-
dimento das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização 
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 
créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicio-
nais dos recursos provenientes da operação, exceto no 
caso de operações por antecipação de receita;

III – observância dos limites e condições fixados 
pelo Senado Federal;

IV – autorização específica do Senado Federal, 
quando se tratar de operação de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabe-
lecidas nesta Lei Complementar.

§ 2o As operações relativas à dívida mobiliária 
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de 
créditos adicionais, serão objeto de processo simplifi-
cado que atenda às suas especificidades.

§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, 
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total 
dos recursos de operações de crédito nele ingressa-
dos e o das despesas de capital executadas, obser-
vado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de ca-
pital as realizadas sob a forma de empréstimo ou fi-
nanciamento a contribuinte, com o intuito de promover 
incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência 
do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta 
ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que se 
refere o inciso I for concedido por instituição financeira 
controlada pelo ente da Federação, o valor da opera-
ção será deduzido das despesas de capital;

III – (VETADO)

§ 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Se-
nado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério 
da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado 
e atualizado das dívidas públicas interna e externa, ga-
rantido o acesso público às informações, que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;
II – saldos atualizados e limites relativos às dívi-

das consolidada e mobiliária, operações de crédito e 
concessão de garantias.

§ 5o Os contratos de operação de crédito externo 
não conterão cláusula que importe na compensação 
automática de débitos e créditos.

Art. 33. A instituição financeira que contratar 
operação de crédito com ente da Federação, exceto 
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, de-
verá exigir comprovação de que a operação atende às 
condições e limites estabelecidos.

§ 1o A operação realizada com infração do dis-
posto nesta Lei Complementar será considerada nula, 
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a de-
volução do principal, vedados o pagamento de juros 
e demais encargos financeiros.

§ 2o Se a devolução não for efetuada no exercício 
de ingresso dos recursos, será consignada reserva es-
pecífica na lei orçamentária para o exercício seguinte.

§ 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a 
amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as 
sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23.

§ 4o Também se constituirá reserva, no montante 
equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no 
inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as 
disposições do § 3o do art. 32.

Subseção II 
Das Vedações 

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá 
títulos da dívida pública a partir de dois anos após a 
publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de 
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por 
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
da administração indireta, ainda que sob a forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente.

§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o 
caput as operações entre instituição financeira estatal 
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a:

I – financiar, direta ou indiretamente, despesas 
correntes;

II – refinanciar dívidas não contraídas junto à 
própria instituição concedente.
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§ 2o O disposto no caput não impede Estados e 
Municípios de comprar títulos da dívida da União como 
aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre 
uma instituição financeira estatal e o ente da Federa-
ção que a controle, na qualidade de beneficiário do 
empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe 
instituição financeira controlada de adquirir, no merca-
do, títulos da dívida pública para atender investimento 
de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da 
União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e 
estão vedados:

I – captação de recursos a título de antecipação 
de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 
§ 7o do art. 150 da Constituição;

II – recebimento antecipado de valores de em-
presa em que o Poder Público detenha, direta ou in-
diretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III – assunção direta de compromisso, confissão 
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta 
vedação a empresas estatais dependentes;

IV – assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços.

Subseção III 
Das Operações de Crédito 

por Antecipação de Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação 
de receita destina-se a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências 
mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I – realizar-se-á somente a partir do décimo dia 
do início do exercício;

II – deverá ser liquidada, com juros e outros encar-
gos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III – não será autorizada se forem cobrados ou-
tros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 
financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV – estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma 

natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Go-

vernador ou Prefeito Municipal.
§ 1o As operações de que trata este artigo não 

serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 

III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas 
no prazo definido no inciso II do caput.

§ 2o As operações de crédito por antecipação de 
receita realizadas por Estados ou Municípios serão 
efetuadas mediante abertura de crédito junto à insti-
tuição financeira vencedora em processo competitivo 
eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema 
de acompanhamento e controle do saldo do crédito 
aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará 
as sanções cabíveis à instituição credora.

Subseção IV 
Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federa-
ção, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações 
constantes do art. 35 e mais às seguintes:

I – compra de título da dívida, na data de sua 
colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2o 
deste artigo;

II – permuta, ainda que temporária, por intermé-
dio de instituição financeira ou não, de título da dívi-
da de ente da Federação por título da dívida pública 
federal, bem como a operação de compra e venda, a 
termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante 
à permuta;

III – concessão de garantia.
§ 1o O disposto no inciso II, in fine, não se apli-

ca ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, 
Série Especial, existente na carteira das instituições 
financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas 
operações de venda a termo.

§ 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar 
diretamente títulos emitidos pela União para refinan-
ciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo 
na sua carteira.

§ 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser 
realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, 
em leilão público.

§ 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títu-
los da dívida pública federal existentes na carteira do 
Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de 
reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.

Seção V 
Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em 
operações de crédito internas ou externas, observa-
dos o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, 
no caso da União, também os limites e as condições 
estabelecidos pelo Senado Federal.

§ 1o A garantia estará condicionada ao ofereci-
mento de contragarantia, em valor igual ou superior ao 
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da garantia a ser concedida, e à adimplência da enti-
dade que a pleitear relativamente a suas obrigações 
junto ao garantidor e às entidades por este controladas, 
observado o seguinte:

I – não será exigida contragarantia de órgãos e 
entidades do próprio ente;

II – a contragarantia exigida pela União a Estado 
ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá 
consistir na vinculação de receitas tributárias direta-
mente arrecadadas e provenientes de transferências 
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor 
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquida-
ção da dívida vencida.

§ 2o No caso de operação de crédito junto a orga-
nismo financeiro internacional, ou a instituição federal 
de crédito e fomento para o repasse de recursos exter-
nos, a União só prestará garantia a ente que atenda, 
além do disposto no § 1o, as exigências legais para o 
recebimento de transferências voluntárias.

§ 3o (VETADO)
§ 4o (VETADO)
§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limi-

tes fixados pelo Senado Federal.
§ 6o É vedado às entidades da administração 

indireta, inclusive suas empresas controladas e sub-
sidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos 
de fundos.

§ 7o O disposto no § 6o não se aplica à conces-
são de garantia por:

I – empresa controlada a subsidiária ou con-
trolada sua, nem à prestação de contragarantia nas 
mesmas condições;

II – instituição financeira a empresa nacional, 
nos termos da lei.

§ 8o Excetua-se do disposto neste artigo a ga-
rantia prestada:

I – por instituições financeiras estatais, que se 
submeterão às normas aplicáveis às instituições finan-
ceiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;

II – pela União, na forma de lei federal, a empre-
sas de natureza financeira por ela controladas, direta 
e indiretamente, quanto às operações de seguro de 
crédito à exportação.

§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em 
razão de garantia prestada, a União e os Estados po-
derão condicionar as transferências constitucionais ao 
ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido 
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de 
garantia prestada em operação de crédito, terá sus-
penso o acesso a novos créditos ou financiamentos 
até a total liquidação da mencionada dívida.

Seção VI 
Dos Restos a Pagar

Art. 41. (VETADO)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão 

referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte 
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibili-
dade de caixa serão considerados os encargos e des-
pesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

CAPÍTULO VIII 
Da Gestão Patrimonial

Seção I 
Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes 
da Federação serão depositadas conforme estabelece 
o § 3o do art. 164 da Constituição.

§ 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públi-
cos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que 
se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão 
depositadas em conta separada das demais disponi-
bilidades de cada ente e aplicadas nas condições de 
mercado, com observância dos limites e condições de 
proteção e prudência financeira.

§ 2o É vedada a aplicação das disponibilidades 
de que trata o § 1o em:

I – títulos da dívida pública estadual e municipal, 
bem como em ações e outros papéis relativos às em-
presas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II – empréstimos, de qualquer natureza, aos se-
gurados e ao Poder Público, inclusive a suas empre-
sas controladas.

Seção II 
Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que integram 
o patrimônio público para o financiamento de despesa 
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de pre-
vidência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, 
a lei orçamentária e as de créditos adicionais só inclui-
rão novos projetos após adequadamente atendidos os 
em andamento e contempladas as despesas de con-
servação do patrimônio público, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
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Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente 
encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do pro-
jeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as 
informações necessárias ao cumprimento do dispos-
to neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropria-
ção de imóvel urbano expedido sem o atendimento do 
disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio 
depósito judicial do valor da indenização.

Seção III 
Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato 
de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas 
de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do 
disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá 
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que 
informará:

I – fornecimento de bens e serviços ao controla-
dor, com respectivos preços e condições, comparando-
-os com os praticados no mercado;

II – recursos recebidos do controlador, a qualquer 
título, especificando valor, fonte e destinação;

III – venda de bens, prestação de serviços ou 
concessão de empréstimos e financiamentos com 
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vi-
gentes no mercado.

CAPÍTULO IX 
Da Transparência, Controle e Fiscalização 

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegura-
da também mediante incentivo à participação popular 
e realização de audiências públicas, durante os pro-
cessos de elaboração e de discussão dos planos, lei 
de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante: (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 131, de 2009).

I – incentivo à participação popular e realiza-
ção de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Com-
plementar nº 131, de 2009).

II – liberação ao pleno conhecimento e acompa-
nhamento da sociedade, em tempo real, de informa-
ções pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

III – adoção de sistema integrado de administra-
ção financeira e controle, que atenda a padrão míni-
mo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo 
da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009).

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II 
do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 
acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009).

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas 
unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, 
no momento de sua realização, com a disponibilização 
mínima dos dados referentes ao número do correspon-
dente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, 
à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, 
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimen-
to de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 
referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009).

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta 
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União 
conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das 
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, especificando os empréstimos e financiamentos 
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências 
financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fis-
cal de suas atividades no exercício.

Seção II 
Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de 
contabilidade pública, a escrituração das contas pú-
blicas observará as seguintes:

I – a disponibilidade de caixa constará de registro 
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada;
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II – a despesa e a assunção de compromisso 
serão registradas segundo o regime de competência, 
apurando-se, em caráter complementar, o resultado 
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

III – as demonstrações contábeis compreenderão, 
isolada e conjuntamente, as transações e operações 
de cada órgão, fundo ou entidade da administração 
direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa 
estatal dependente;

IV – as receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros e orça-
mentários específicos;

V – as operações de crédito, as inscrições em 
Restos a Pagar e as demais formas de financiamento 
ou assunção de compromissos junto a terceiros, deve-
rão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante 
e a variação da dívida pública no período, detalhando, 
pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI – a demonstração das variações patrimoniais 
dará destaque à origem e ao destino dos recursos 
provenientes da alienação de ativos.

§ 1o No caso das demonstrações conjuntas, ex-
cluir-se-ão as operações intragovernamentais.

§ 2o A edição de normas gerais para consolida-
ção das contas públicas caberá ao órgão central de 
contabilidade da União, enquanto não implantado o 
conselho de que trata o art. 67.

§ 3o A Administração Pública manterá sistema de 
custos que permita a avaliação e o acompanhamento 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, 
até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por 
esfera de governo, das contas dos entes da Federação 
relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, in-
clusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão 
suas contas ao Poder Executivo da União nos seguin-
tes prazos:

I – Municípios, com cópia para o Poder Executivo 
do respectivo Estado, até trinta de abril;

II – Estados, até trinta e um de maio.
§ 2o O descumprimento dos prazos previstos 

neste artigo impedirá, até que a situação seja regula-
rizada, que o ente da Federação receba transferências 
voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as 
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária.

Seção III 
Do Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do 
art. 165 da Constituição abrangerá todos os Pode-

res e o Ministério Público, será publicado até trin-
ta dias após o encerramento de cada bimestre e 
composto de:

I – balanço orçamentário, que especificará, por 
categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e 
a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminan-
do a dotação para o exercício, a despesa liquidada e 
o saldo;

II – demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, espe-

cificando a previsão inicial, a previsão atualizada para 
o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada 
no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando dotação ini-
cial, dotação para o exercício, despesas empenhada 
e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.
§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento 

da dívida mobiliária constarão destacadamente nas 
receitas de operações de crédito e nas despesas com 
amortização da dívida.

§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste 
artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2o do 
art. 51.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a:

I – apuração da receita corrente líquida, na for-
ma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, as-
sim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício;

II – receitas e despesas previdenciárias a que se 
refere o inciso IV do art. 50;

III – resultados nominal e primário;
IV – despesas com juros, na forma do inciso II 

do art. 4o;
V – Restos a Pagar, detalhando, por Poder e ór-

gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga-
mentos realizados e o montante a pagar.

§ 1o O relatório referente ao último bimestre do 
exercício será acompanhado também de demonstra-
tivos:

I – do atendimento do disposto no inciso III do 
art. 167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 32;

II – das projeções atuariais dos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos;

III – da variação patrimonial, evidenciando a alie-
nação de ativos e a aplicação dos recursos dela de-
correntes.
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§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas jus-
tificativas:

I – da limitação de empenho;
II – da frustração de receitas, especificando as 

medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, 
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e co-
brança. 

Seção IV 
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido 
pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 
20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I – Chefe do Poder Executivo;
II – Presidente e demais membros da Mesa Di-

retora ou órgão decisório equivalente, conforme regi-
mentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III – Presidente de Tribunal e demais membros de 
Conselho de Administração ou órgão decisório equi-
valente, conforme regimentos internos dos órgãos do 
Poder Judiciário;

IV – Chefe do Ministério Público, da União e dos 
Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assina-
do pelas autoridades responsáveis pela administração 
financeira e pelo controle interno, bem como por ou-
tras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão 
referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:
I – comparativo com os limites de que trata esta 

Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com 

inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipa-

ção de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;
II – indicação das medidas corretivas adotadas 

ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III – demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em 

trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por 

atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o 

limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de 

caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na 

alínea b do inciso IV do art. 38.

§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencio-
nados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas 
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os 
documentos referidos nos incisos II e III.

§ 2o O relatório será publicado até trinta dias após 
o encerramento do período a que corresponder, com 
amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o 
§ 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do art. 51.

§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 de-
verão ser elaborados de forma padronizada, segundo 
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho 
de que trata o art. 67.

Seção V 
Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do 
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as 
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos 
no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separa-
damente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apre-
sentadas no âmbito:

I – da União, pelos Presidentes do Supremo Tri-
bunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando 
as dos respectivos tribunais;

II – dos Estados, pelos Presidentes dos Tribu-
nais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de 
Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela 
comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 
da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas 
estaduais e municipais.

§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados 
da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer 
prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta 
dias do recebimento, se outro não estiver estabeleci-
do nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas 
municipais.

§ 1o No caso de Municípios que não sejam capi-
tais e que tenham menos de duzentos mil habitantes 
o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em re-
cesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão 
referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o 
desempenho da arrecadação em relação à previsão, 
destacando as providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à sonegação, as 
ações de recuperação de créditos nas instâncias admi-
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nistrativa e judicial, bem como as demais medidas para 
incremento das receitas tributárias e de contribuições.

Seção VI 
Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com 
o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de con-
trole interno de cada Poder e do Ministério Público, 
fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Com-
plementar, com ênfase no que se refere a:

I – atingimento das metas estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias;

II – limites e condições para realização de opera-
ções de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III – medidas adotadas para o retorno da despe-
sa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos 
dos arts. 22 e 23;

IV – providências tomadas, conforme o disposto 
no art. 31, para recondução dos montantes das dívi-
das consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V – destinação de recursos obtidos com a alie-
nação de ativos, tendo em vista as restrições consti-
tucionais e as desta Lei Complementar;

VI – cumprimento do limite de gastos totais dos 
legislativos municipais, quando houver.

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes 
ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

I – a possibilidade de ocorrência das situações 
previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o;

II – que o montante da despesa total com pessoal 
ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

III – que os montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária, das operações de crédito e da concessão 
de garantia se encontram acima de 90% (noventa por 
cento) dos respectivos limites;

IV – que os gastos com inativos e pensionistas 
se encontram acima do limite definido em lei;

V – fatos que comprometam os custos ou os re-
sultados dos programas ou indícios de irregularidades 
na gestão orçamentária.

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas 
verificar os cálculos dos limites da despesa total com 
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.

§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará 
o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39.

CAPÍTULO X 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar 
limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Comple-
mentar para as dívidas consolidada e mobiliária, ope-
rações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que 
devidamente escriturados em sistema centralizado 
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em 
caução para garantia de empréstimos, ou em outras 
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o cus-
teio de despesas de competência de outros entes da 
Federação se houver:

I – autorização na lei de diretrizes orçamentárias 
e na lei orçamentária anual;

II – convênio, acordo, ajuste ou congênere, con-
forme sua legislação.

Art. 63. É facultado aos Municípios com população 
inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:

I – aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 
30 ao final do semestre;

II – divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
III – elaborar o Anexo de Política Fiscal do pla-

no plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 
de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias 
e o anexo de que trata o inciso I do art. 5o a partir do 
quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei 
Complementar.

§ 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos 
deverá ser realizada em até trinta dias após o encer-
ramento do semestre.

§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despe-
sa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto 
perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos 
mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite 
definidos para os demais entes.

Art. 64. A União prestará assistência técnica e 
cooperação financeira aos Municípios para a moder-
nização das respectivas administrações tributária, fi-
nanceira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao 
cumprimento das normas desta Lei Complementar.

§ 1o A assistência técnica consistirá no treina-
mento e desenvolvimento de recursos humanos e na 
transferência de tecnologia, bem como no apoio à di-
vulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em 
meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 2o A cooperação financeira compreenderá a 
doação de bens e valores, o financiamento por inter-
médio das instituições financeiras federais e o repasse 
de recursos oriundos de operações externas.

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública re-
conhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, 
ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos 
Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
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I – serão suspensas a contagem dos prazos e 
as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

II – serão dispensados o atingimento dos resulta-
dos fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado 
na forma da Constituição.

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 
70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo 
ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 
regional ou estadual por período igual ou superior a 
quatro trimestres.

§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de 
variação real acumulada do Produto Interno Bruto in-
ferior a 1% (um por cento), no período correspondente 
aos quatro últimos trimestres.

§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a 
mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, 
estadual e regional. 

§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser ado-
tadas as medidas previstas no art. 22.

§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças 
drásticas na condução das políticas monetária e cam-
bial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo refe-
rido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até 
quatro quadrimestres.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de 
forma permanente, da política e da operacionalidade 
da gestão fiscal serão realizados por conselho de ges-
tão fiscal, constituído por representantes de todos os 
Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público 
e de entidades técnicas representativas da socieda-
de, visando a:

I – harmonização e coordenação entre os entes 
da Federação;

II – disseminação de práticas que resultem em 
maior eficiência na alocação e execução do gasto pú-
blico, na arrecadação de receitas, no controle do endi-
vidamento e na transparência da gestão fiscal;

III – adoção de normas de consolidação das con-
tas públicas, padronização das prestações de contas 
e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de 
que trata esta Lei Complementar, normas e padrões 
mais simples para os pequenos Municípios, bem como 
outros, necessários ao controle social;

IV – divulgação de análises, estudos e diagnós-
ticos.

§ 1o O conselho a que se refere o caput instituirá 
formas de premiação e reconhecimento público aos ti-
tulares de Poder que alcançarem resultados meritórios 
em suas políticas de desenvolvimento social, conjuga-

dos com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas 
normas desta Lei Complementar.

§ 2o Lei disporá sobre a composição e a forma 
de funcionamento do conselho.

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, 
é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e As-
sistência Social, com a finalidade de prover recursos 
para o pagamento dos benefícios do regime geral da 
previdência social.

§ 1o O Fundo será constituído de:
I – bens móveis e imóveis, valores e rendas do 

Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na 
operacionalização deste;

II – bens e direitos que, a qualquer título, lhe se-
jam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados 
por força de lei;

III – receita das contribuições sociais para a se-
guridade social, previstas na alínea a do inciso I e no 
inciso II do art. 195 da Constituição;

IV – produto da liquidação de bens e ativos de pes-
soa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;

V – resultado da aplicação financeira de seus 
ativos;

VI – recursos provenientes do orçamento da 
União.

§ 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social, na forma da lei.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier 
a instituir regime próprio de previdência social para seus 
servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o orga-
nizará com base em normas de contabilidade e atuá-
ria que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 
cuja despesa total com pessoal no exercício anterior 
ao da publicação desta Lei Complementar estiver aci-
ma dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá 
enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercí-
cios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, 
pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), 
mediante a adoção, entre outras, das medidas previs-
tas nos arts. 22 e 23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no 
caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções pre-
vistas no § 3o do art. 23.

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do 
art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exer-
cício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei 
Complementar, a despesa total com pessoal dos Po-
deres e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, 
em percentual da receita corrente líquida, a despesa 
verificada no exercício imediatamente anterior, acres-
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cida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao 
limite definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá ex-
ceder, em percentual da receita corrente líquida, a do 
exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Com-
plementar, até o término do terceiro exercício seguinte.

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei 
Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei 
no 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei no 201, 
de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 2 de ju-
nho de 1992; e demais normas da legislação pertinente.

Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, asso-
ciação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao 
respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente 
do Ministério Público o descumprimento das prescri-
ções estabelecidas nesta Lei Complementar. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes pra-
zos para o cumprimento das determinações dispostas 
nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 
48-A: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios com mais de 100.000 
(cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar 
nº 131, de 2009).

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham 
entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitan-
tes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que te-
nham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste 
artigo serão contados a partir da data de publicação 
da lei complementar que introduziu os dispositivos re-
feridos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei Com-
plementar nº 131, de 2009).

Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento 
dos prazos previstos no art. 73-B, das determinações 
contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 
48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no 
inciso I do § 3o do art. 23. (Incluído pela Lei Comple-
mentar nº 131, de 2009).

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 
31 de maio de 1999.

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independên-
cia e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Pedro Malan – Martus Tavares

Este texto não substitui o publicada no DOU de 5.5.2000

DECRETO Nº 7.660, 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

Aprova a Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – TIPI.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput 
do art. 4o do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro 
de 1971, no Decreto no 2.376, de 12 de novembro de 
1997, no inciso XIX do caput do art. 2o do Decreto no 
4.732, de 10 de junho de 2003, e na Resolução Camex 
no 94, de 8 de dezembro de 2011,

Decreta:
Art. 1o Fica aprovada a Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI anexa 
a este Decreto.

Art. 2o A TIPI aprovada por este Decreto tem por 
base a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.

Art. 3o A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira 
de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado – 
NBM/SH para todos os efeitos previstos no art. 2o do 
Decreto-Lei no 1.154, de 1o de março de 1971.

Art. 4o Fica a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil autorizada a adequar a TIPI, sempre que não 
implicar alteração de alíquota, em decorrência de alte-
rações promovidas na NCM pela Câmara de Comércio 
Exterior – CAMEX.

Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação 
referido no caput o disposto no inciso I do caput do art. 
106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código 
Tributário Nacional – CTN.

Art. 5o A Tabela anexa ao Decreto no 4.070, de 
28 de dezembro de 2001, aplica-se exclusivamente 
para fins do disposto no art. 7o da Lei no 10.451, de 10 
de maio de 2002.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de 
janeiro de 2012.

Art. 7o Ficam revogados, a partir de 1o de janei-
ro de 2012:

I – os arts. 10, 14 e 15 do Decreto no 7.567, de 
15 de setembro de 2011; 

II – os arts. 3o a 5o do Decreto no 7.604, de 10 de 
novembro de 2011; 

III – o Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 
2006;

IV – o Decreto no 6.024, de 22 de janeiro de 2007; 
V – o Decreto no 6.072, de 3 de abril de 2007; 
VI – o Decreto no 6.184, de 13 de agosto de 2007; 
VII – o Decreto no 6.225, de 4 de outubro de 2007; 
VIII – o Decreto no 6.227, de 8 de outubro de 2007; 
IX – o Decreto no 6.455, de 12 de maio de 2008; 
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X – o Decreto no 6.465, de 27 de maio de 2008; 
XI – o Decreto no 6.501, de 2 de julho de 2008; 
XII – o Decreto no 6.520, de 30 de julho de 2008; 
XIII – o Decreto no 6.588, de 1o de outubro de 

2008; 
XIV – o Decreto no 6.677, de 5 de dezembro de 

2008; 
XV – o Decreto no 6.687, de 11 de dezembro 

de 2008; 
XVI – o Decreto no 6.696, de 17 de dezembro 

de 2008; 
XVII – o Decreto no 6.723, de 30 de dezembro 

de 2008; 
XVIII – o Decreto no 6.743, de 15 de janeiro de 

2009; 
XIX – o Decreto no 6.809, de 30 de março de 2009; 
XX – o Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009; 
XXI – o Decreto no 6.905, de 20 de julho de 2009; 
XXII – o Decreto no 6.996, de 30 de outubro de 

2009; 
XXIII – o Decreto no 7.017, de 26 de novembro 

de 2009; 
XXIV – o Decreto no 7.032, de 14 de dezembro 

de 2009; 
XXV – o Decreto no 7.060 de 30 de dezembro 

de 2009; 
XXVI – o Decreto no 7.145, de 30 de março de 

2010; 
XXVII – o Decreto no 7.394, de 15 de dezembro 

de 2010; 
XXVIII – o Decreto no 7.437, de 10 de fevereiro 

de 2011; 
XXIX – Decreto no 7.541, de 2 de agosto de 2011; 
XXX – Decreto no 7.542, de 2 de agosto de 2011; 
XXXI – Decreto no 7.543, de 2 de agosto de 2011; 
XXXII – Decreto no 7.614, de 17 de novembro 

de 2011; e 
XXXIII – Decreto no 7.631, de 1o de dezembro 

de 2011.
Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190o da Inde-

pendência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF 
– Guido Mantega.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2011 e reti-
ficado em 23.2.2012

Download para anexo

Alterações:
Decreto nº 7.705, de 2012
Decreto nº 7.725, de 2012
Decreto nº 7.741, de 2012
Decreto nº 7.742, de 2012
Decreto nº 7.770, de 2012
Decreto nº 7.792, de 2012

LEI Nº 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004

Mensagem de Veto
Texto compilado 
Conversão da MPv nº 183, de 2004

Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da CO-
FINS incidentes na importação e na comer-
cialização do mercado interno de fertilizan-
tes e defensivos agropecuários e dá outras 
providências.

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

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
incidentes na importação e sobre a receita bruta de 
venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto 
nº 5.630, de 2005)

I – adubos ou fertilizantes classificados no Ca-
pítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, 
de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;

II – defensivos agropecuários classificados na 
posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas;

III – sementes e mudas destinadas à semeadura 
e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no 
10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natu-
reza biológica utilizados em sua produção;

IV – corretivo de solo de origem mineral classifi-
cado no Capítulo 25 da TIPI;

V – produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 
0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 
da TIPI;

VI – inoculantes agrícolas produzidos a partir 
de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no 
código 3002.90.99 da TIPI;

VII – produtos classificados no Código 3002.30 
da TIPI; e

VIII – (VETADO)
IX – farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados 

ou em flocos, de milho, classificados, respectivamen-
te, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da 
TIPI; (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

X – pintos de 1 (um) dia classificados no código 
0105.11 da TIPI; (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, 
na forma ultrapasteurizado, destinado ao consumo hu-
mano. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, 
na forma de ultrapasteurizado, e leite em pó, integral 
ou desnatado, destinados ao consumo humano; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
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XII – queijos tipo mussarela, minas, prato, quei-
jo de coalho, ricota e requeijão. (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, 
na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, se-
midesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas 
e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim defini-
das conforme previsão legal específica, destinados ao 
consumo humano ou utilizados na industrialização de 
produtos que se destinam ao consumo humano; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)

XII – queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo 
de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo 
parmesão e queijo fresco não maturado; (Redação 
dada pela Lei nº 11.488, de 2007)

XII – queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo 
de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo 
parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do rei-
no; (Redação dada pela Lei nº 12.655, de 2012)

XIII – soro de leite fluido a ser empregado na 
industrialização de produtos destinados ao consumo 
humano. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

XIV – farinha de trigo classificada no código 
1101.00.10 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 433, de 2008)

XV – trigo classificado na posição 10.01 da TIPI; 
e (Incluído pela Medida Provisória nº 433, de 2008)

XVI – pré-misturas próprias para fabricação de 
pão comum e pão comum classificados, respectiva-
mente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 
Ex 01 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória nº 
433, de 2008)

XIV – farinha de trigo classificada no código 
1101.00.10 da Tipi; (Incluído pela Lei nº 11787, de 2008)

XV – trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; 
e (Incluído pela Lei nº 11787, de 2008)

XVI – pré-misturas próprias para fabricação de 
pão comum e pão comum classificados, respectiva-
mente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 
Ex 01 da Tipi. (Incluído pela Lei nº 11787, de 2008)

XVII – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.096, 
de 2009)

XVIII – massas alimentícias classificadas na po-
sição 19.02 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 552, de 2011)

XVIII – massas alimentícias classificadas na posi-
ção 19.02 da Tipi. (Incluído pela Lei nº 12.655, de 2012)

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará 
a aplicação das disposições deste artigo.

§ 1o No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto 
no caput aplica-se até 31 de dezembro de 2008. (In-
cluído pela Medida Provisória nº 433, de 2008)

§ 2o O Poder Executivo poderá regulamentar a apli-
cação das disposições deste artigo. (Renumerado do pa-
rágrafo único pela Medida Provisória nº 433, de 2008)

§ 1o No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto no 
caput deste artigo aplica-se até 30 de junho de 2009. 
(Incluído pela Lei nº 11787, de 2008)

§ 1o No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto 
no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro 
de 2010. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
465, de 2009)

§ 1o No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto 
no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro 
de 2011. (Redação dada pela Lei nº 12.096, de 2009)

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI do caput, a 
redução a zero das alíquotas aplica-se até 31 de de-
zembro de 2012. (Redação dada pela Medida Provi-
sória nº 552, de 2011)

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI do caput, a 
redução a 0 (zero) das alíquotas aplica-se até 31 de 
dezembro de 2012. (Redação dada pela Lei nº 12.655, 
de 2012)

§ 2o O Poder Executivo poderá regulamentar a 
aplicação das disposições deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11787, de 2008)

§ 3o No caso do inciso XVIII do caput, a redução 
a zero das alíquotas aplica-se até 30 de junho de 2012. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 552, de 2011)

§ 3º No caso do inciso XVIII do caput, a redução 
a 0 (zero) das alíquotas aplica-se até 30 de junho de 
2012. (Incluído pela Lei nº 12.655, de 2012)

§ 3º No caso do inciso XVIII do caput, a redução 
a zero das alíquotas aplica-se até 31 de dezembro de 
2012. (Redação dada pela Medida Provisória nº 574, 
de 2012)

Art. 2o O art. 14 da Lei no 10.336, de 19 de de-
zembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: (Vigência)
“Art. 14.  ......................................................................
....................................................................................

§ 3o Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à 
produção ou formulação de gasolina ou diesel as dis-
posições do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, e dos arts. 22 e 23 da Lei no 10.865, de 30 
de abril de 2004, incidindo as alíquotas específicas:

I – fixadas para o óleo diesel, quando a nafta 
petroquímica for destinada à produção ou formulação 
exclusivamente de óleo diesel;

II – fixadas para a gasolina, quando a nafta pe-
troquímica for destinada à produção ou formulação de 
óleo diesel ou gasolina.” (NR)

Art. 3o O art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Vigência)
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“Art. 3o  ........................................................................
....................................................................................
§ 2o  ............................................................................
....................................................................................

II – o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando 
auferida pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 
17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de 
agosto de 2001.

.........................................................................
§ 5o Os valores retidos na quinzena deverão ser 

recolhidos ao Tesouro Nacional até o último dia útil da 
semana subseqüente àquela quinzena em que tiver 
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora 
de autopeças.

......................................................................” (NR)
Art. 4o Os arts. 2o, 5o-A e 11 da Lei no 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação: (Vigência)
“Art. 2o  ........................................................................
§ 1o  ............................................................................

I – nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 
27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no 
caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto 
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e 
gás liquefeito de petróleo – GLP derivado de petróleo 
e de gás natural;
....................................................................................

VIII – no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, e alterações posteriores, no caso de 
venda de água, refrigerante, cerveja e preparações 
compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 
22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI;

IX – no art. 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003, e alterações posteriores, no caso de ven-
da de água, refrigerante, cerveja e preparações com-
postas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 
e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI;

X – no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 
2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, 
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas corren-
tes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo 
– GLP derivado de petróleo e de gás natural.

......................................................................” (NR)
“Art. 5o-A (VETADO)” 

“Art. 11.  ......................................................................
....................................................................................

§ 7o O montante do crédito presumido de que 
trata o § 5o deste artigo será igual ao resultado da 
aplicação da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessen-
ta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do es-
toque, inclusive para as pessoas jurídicas fabricantes 
dos produtos referidos no art. 51 da Lei no 10.833, de 
29 de dezembro de 2003.” (NR)

Art. 5o Os arts. 2o, 3o, 10, 12, 15, 31, 35, 51 e 52 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam 
a vigorar com a seguinte redação: (Vigência)

“Art. 2o ...............................................................
§ 1o ....................................................................
I – nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 

27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no 
caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto 
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e 
gás liquefeito de petróleo – GLP derivado de petróleo 
e de gás natural;
....................................................................................

IX – no art. 52 desta Lei, e alterações posterio-
res, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja 
e preparações compostas classificados nos códigos 
22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI;

X – no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 
2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, 
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas corren-
tes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo 
– GLP derivado de petróleo e de gás natural.
....................................................................................

§ 4o Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita de venda de livros técnicos 
e científicos, na forma estabelecida em ato conjunto 
do Ministério da Educação e da Secretaria da Receita 
Federal.” (NR)

“Art. 3o ................................................................
....................................................................................

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e 
no § 1o do art. 52 desta Lei, o crédito será determinado 
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do 
art. 2o desta Lei sobre o valor:

............................................................................
§ 16. Opcionalmente, o contribuinte poderá cal-

cular o crédito de que trata o inciso III do § 1o deste 
artigo, relativo à aquisição de vasilhames referidos no 
inciso IV do art. 51 desta Lei, destinados ao ativo imo-
bilizado, no prazo de 12 meses, à razão de 1/12 (um 
doze avos), ou, na hipótese de opção pelo regime de 
tributação previsto no art. 52 desta Lei, poderá creditar-
-se de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuição 
incidente, mediante alíquota específica, na aquisição 
dos vasilhames, de acordo com regulamentação da 
Secretaria da Receita Federal.” (NR)

“Art. 10. ..............................................................
....................................................................................

XXII – as receitas decorrentes da prestação de 
serviços postais e telegráficos prestados pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos;

XXIII – as receitas decorrentes de prestação de 
serviços públicos de concessionárias operadoras de 
rodovias;
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XXIV – as receitas decorrentes da prestação de 
serviços das agências de viagem e de viagens e turismo.

......................................................................” (NR)
“Art. 12. ..............................................................

....................................................................................
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os 

§§ 1o, 9o e 10 deste artigo será utilizado em 12 (doze) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data 
a que se refere o caput deste artigo.

...........................................................................
§ 10. O montante do crédito presumido de que 

trata o § 7o deste artigo, relativo às pessoas jurídicas 
referidas no art. 51 desta Lei, será igual ao resultado 
da aplicação da alíquota de 3% (três por cento) sobre o 
valor dos bens em estoque adquiridos até 31 de janeiro 
de 2004, e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por 
cento) sobre o valor dos bens em estoque adquiridos 
a partir de 1o de fevereiro de 2004.” (NR)

“Art. 15. ..............................................................
....................................................................................

II – no § 4o do art. 2o e nos incisos VI, VII e IX do 
caput, e no § 1o e seus incisos II e III, § 6o, inciso I, e 
§§ 10 a 16 do art. 3o e nos incisos XXII a XXIV do ca-
put e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;

......................................................................” (NR)
“Art. 31. ..............................................................

....................................................................................
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos 

de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mes-

mo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser efetu-
ada a soma de todos os valores pagos no mês para 
efeito de cálculo do limite de retenção previsto no § 
3o deste artigo, compensando-se o valor retido ante-
riormente.” (NR)

“Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma 
dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos 
ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a 
retenção ou, de forma centralizada, pelo estabeleci-
mento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil 
da semana subseqüente àquela quinzena em que tiver 
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora 
dos bens ou prestadora do serviço.” (NR)

“Art. 51. ..............................................................
I – .......................................................................
a) para água e refrigerantes classificados nos 

códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0170 (dezessete 
milésimos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta 
e quatro décimos de milésimo do real); e

......................................................................” (NR)
“Art. 52. ..............................................................

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

§ 1o A pessoa jurídica industrial que optar pelo 
regime de apuração previsto neste artigo poderá cre-
ditar-se dos valores das contribuições estabelecidos 
nos incisos I a III do art. 51, referentes às embalagens 
que adquirir, no período de apuração em que registrar 
o respectivo documento fiscal de aquisição.

......................................................................” (NR)
Art. 6o Os arts. 8o, 9o, 14-A, 15, 17, 28, 40 e 42 

da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência)

“Art. 8o ...............................................................
....................................................................................

§ 7o A importação de água, refrigerante, cerveja 
e preparações compostas, referidos no art. 49 da Lei 
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica sujeita à 
incidência das contribuições de que trata esta Lei, fi-
xada por unidade de produto, às alíquotas previstas 
no art. 52 da mencionada Lei, independentemente de 
o importador haver optado pelo regime especial de 
apuração e pagamento ali referido.
....................................................................................

§ 12. ...................................................................
....................................................................................

VI – aeronaves, classificadas na posição 88.02 
da NCM;

VII – partes, peças, ferramentais, componentes, 
insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anti-
corrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas 
a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, 
conservação, modernização, conversão e montagem 
das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, 
de seus motores, suas partes, peças, componentes, 
ferramentais e equipamentos;
....................................................................................

XII – livros técnicos e científicos, na forma esta-
belecida em ato conjunto do Ministério da Educação 
e da Secretaria da Receita Federal.
....................................................................................

§ 14. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das 
contribuições incidentes sobre o valor pago, creditado, 
entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no exterior, referente 
a aluguéis e contraprestações de arrendamento mer-
cantil de máquinas e equipamentos, embarcações e 
aeronaves utilizados na atividade da empresa.” (NR)

“Art. 9o ................................................................
....................................................................................

III – (VETADO) 
§ 1o As isenções de que tratam os incisos I e II 

deste artigo somente serão concedidas se satisfeitos 
os requisitos e condições exigidos para o reconheci-
mento de isenção do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI.
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§ 2o (VETADO)” (NR)
“Art. 14-A. Fica suspensa a exigência das contri-

buições de que trata o art. 1o desta Lei nas importações 
efetuadas por empresas localizadas na Zona Franca de 
Manaus de matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem para emprego em processo 
de industrialização por estabelecimentos industriais 
instalados na Zona Franca de Manaus e consoante 
projetos aprovados pelo Conselho de Administração 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 
SUFRAMA.”

“Art. 15. ...............................................................
....................................................................................

§ 9o As pessoas jurídicas de que trata o art. 49 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode-
rão descontar créditos, para fins de determinação da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, em re-
lação à importação dos produtos referidos nos §§ 6o e 
7o do art. 8o desta Lei, utilizados no processo de indus-
trialização dos produtos de que trata o § 7o do mesmo 
artigo, apurados mediante a aplicação das alíquotas 
respectivas, previstas no caput do art. 2o das Leis nos 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 
de dezembro de 2003.

§ 10. As pessoas jurídicas submetidas ao regime 
especial de que trata o art. 52 da Lei no 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, poderão descontar créditos, 
para fins de determinação da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, em relação à importação dos 
produtos referidos nos §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei, 
utilizados no processo de industrialização dos produ-
tos de que trata o § 7o do mesmo artigo, determinados 
com base nas alíquotas específicas referidas nos arts. 
51 e 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
respectivamente.” (NR)

“Art. 17. ...............................................................
....................................................................................

§ 6o Opcionalmente, o contribuinte poderá cal-
cular o crédito de que trata o § 4o do art. 15 desta Lei 
relativo à aquisição de vasilhames referidos no inciso 
IV do art. 51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 12 
meses, à razão de 1/12 (um doze avos), ou, na hipó-
tese de opção pelo regime de tributação previsto no 
art. 52 da referida Lei, poderá creditar-se de 1/12 (um 
doze avos) do valor da contribuição incidente, mediante 
alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, de 
acordo com regulamentação da Secretaria da Receita 
Federal.” (NR)

“Art. 28. ...............................................................
....................................................................................

IV – aeronaves, classificadas na posição 88.02 da 
TIPI, suas partes, peças, ferramentais, componentes, 

insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lu-
brificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas 
a serem empregados na manutenção, conservação, 
modernização, reparo, revisão, conversão e montagem 
das aeronaves, seus motores, partes, componentes, 
ferramentais e equipamentos;

V – semens e embriões da posição 05.11 da NCM.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamenta-

rá o disposto no inciso IV do caput deste artigo.” (NR)
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/

PASEP e da COFINS ficará suspensa no caso de 
venda de matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora.

......................................................................” (NR)
“Art. 42. ...............................................................

....................................................................................
§ 2o Não se aplicam as disposições dos arts. 45 

e 46 desta Lei às pessoas jurídicas que efetuarem a 
opção na forma do caput deste artigo.” (NR)

Art. 7o Poderá ser efetuada até o último dia útil do 
mês de julho de 2004 a opção de que trata: (Vigência)

I – o art. 42 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 
2004, para as pessoas jurídicas referidas no art. 3o da 
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002; e

II – o art. 52 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 
2004, para as pessoas jurídicas envasadoras de água 
classificada no código 22.01 da TIPI.

Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive cooperati-
vas, que produzam mercadorias de origem animal ou 
vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 
e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 
e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, des-
tinadas à alimentação humana ou animal, poderão 
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da CO-
FINS, devidas em cada período de apuração, crédito 
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos 
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos 
de cooperado pessoa física.

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive coopera-
tivas, que produzam mercadorias de origem animal 
ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os 
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 
23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 
0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 
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1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, des-
tinadas à alimentação humana ou animal, poderão 
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
devidas em cada período de apuração, crédito presu-
mido, calculado sobre o valor dos bens referidos no 
inciso II do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei nº 
11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei nº 12.058, de 
2009) (Vide Lei nº 12.350, de 2010) (Vide Medida Pro-
visória nº 545, de 2011) (Vide Lei nº 12.599, de 2012)

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
também às aquisições efetuadas de:

I – cerealista que exerça cumulativamente as 
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e 
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, 
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exce-
to os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, 
todos da NCM;

I – cerealista que exerça cumulativamente as 
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comer-
cializar os produtos in natura de origem vegetal, clas-
sificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os 
dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos 
da NCM; (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente 
as atividades de transporte, resfriamento e venda a 
granel de leite in natura; e

III – pessoa jurídica e cooperativa que exerçam 
atividades agropecuárias.

III – pessoa jurídica que exerça atividade agro-
pecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam 
o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens ad-
quiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, 
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis 
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003. 

§ 3o O montante do crédito a que se referem o 
caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante 
aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, 
de alíquota correspondente a:

I – 60% (sessenta por cento) daquela prevista 
no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os 
produtos de origem animal classificados nos Capítu-
los 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e 
as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos 
animais dos códigos 15.17 e 15.18; e

II – 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista 
no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os 
demais produtos.

II – 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista 
no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a 
soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 
15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei nº 
11.488, de 2007)

III – 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista 
no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os 
demais produtos. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam 
os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:

I – do crédito presumido de que trata o caput 
deste artigo;

II – de crédito em relação às receitas de vendas 
efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que 
trata o caput deste artigo.

§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que 
tratam o caput e o § 1o deste artigo, o valor das aquisi-
ções não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, 
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, consi-
dera-se produção, em relação aos produtos classifica-
dos no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo 
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e 
misturar tipos de café para definição de aroma e sa-
bor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com 
redução dos tipos determinados pela classificação ofi-
cial. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) (Revogado 
pela Medida Provisória nº 545, de 2011) (Revogado 
pela Lei nº 12.599, de 2012).

§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se 
também às cooperativas que exerçam as atividades 
nele previstas. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 
(Revogado pela Medida Provisória nº 545, de 2011) 
(Revogado pela Lei nº 12.599, de 2012).

§ 8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no 
caput o aproveitamento do crédito presumido de que 
trata este artigo quando o bem for empregado em pro-
dutos sobre os quais não incidam a Contribuição para 
o PIS/PASEP e a COFINS, ou que estejam sujeitos a 
isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência des-
sas contribuições. (Incluído pela Medida Provisória nº 
552, de 2011) (Vide Decreto Legislativo nº 247, de 2012)

§ 9o O disposto no § 8o não se aplica às expor-
tações de mercadorias para o exterior. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 556, de 2011) (Produção de efei-
to) Sem eficácia
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Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de 
venda dos produtos in natura de origem vegetal, clas-
sificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 
18.01, todos da NCM, efetuada pelos cerealistas que 
exerçam cumulativamente as atividades de secar, lim-
par, padronizar, armazenar e comercializar os referi-
dos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa 
que exerçam atividades agropecuárias, para pessoa 
jurídica tributada com base no lucro real, nos termos 
e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita 
Federal. (Vigência)

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda: 
(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) (Vide 
Lei nº 12.058, de 2009) (Vide Lei nº 12.350, de 2010) 
(Vide Medida Provisória nº 545, de 2011) (Vide Lei nº 
12.599, de 2012)

I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do 
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoas jurídi-
cas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei 
nº 11.051, de 2004)

II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa 
jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta 
Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

III – de insumos destinados à produção das mer-
cadorias referidas no caput do art. 8o desta Lei, quando 
efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas 
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído 
pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei 
nº 11.051, de 2004)

I – aplica-se somente na hipótese de vendas efe-
tuadas à pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real; e (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas 
pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do art. 
8o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-
-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Se-
cretaria da Receita Federal – SRF. (Incluído pela Lei 
nº 11.051, de 2004)

Art. 10. Os débitos junto à Secretaria da Receita 
Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
nal, apurados pelo Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, relati-
vos aos impostos e contribuições devidos pela pessoa 
jurídica optante nos termos da Lei no 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, com vencimento até 30 de junho 
de 2004, poderão, excepcionalmente, ser objeto de 
parcelamento em até 60 (sessenta) prestações men-
sais e sucessivas. (Vigência)

§ 1o O parcelamento de que trata o caput deste 
artigo:

I – deverá ser requerido até 30 de setembro de 
2004, não se aplicando, até a referida data, o disposto 
no § 2o do art. 6o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996;

II – reger-se-á pelo disposto nos arts. 10 a 14 da 
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;

III – compreenderá inclusive os tributos e con-
tribuições administrados por outros órgãos federais 
ou da competência de outra entidade federada que 
estejam incluídos no débito apurado pela sistemática 
do SIMPLES.

§ 2o O débito objeto do parcelamento será conso-
lidado no mês do pedido e será dividido pelo número 
de prestações, sendo que o montante de cada parcela 
mensal não poderá ser inferior a: (Revogado pela Lei 
nº 11.033, de 2004)

I – R$ 100,00 (cem reais), se enquadrada na 
condição de microempresa; e

II – R$ 200,00 (duzentos reais), se enquadrada 
na condição de empresa de pequeno porte.

§ 3o O saldo remanescente de débito, decorren-
te de parcelamento na Secretaria da Receita Federal, 
concedido na forma deste artigo e posteriormente res-
cindido, sem prejuízo do disposto no parágrafo único 
do art. 13 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, 
não poderá ser objeto de concessão de parcelamento 
no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
nal, mesmo se requerido até a data a que se refere o 
inciso I do § 1o deste artigo.

Art. 11. A pessoa jurídica que tenha débitos ins-
critos em Dívida Ativa da União com a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não es-
teja suspensa, não será excluída do SIMPLES durante 
o transcurso do prazo para requerer o parcelamento 
a que se refere o art. 10 desta Lei, salvo se incorrer 
em pelo menos uma das outras situações excludentes 
constantes do art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996. (Vigência)

§ 1o O disposto no caput deste artigo não impede 
a exclusão de ofício do SIMPLES:

I – com fundamento no inciso XV do caput do 
art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, de 
pessoa jurídica que tenha débito inscrito em Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
cuja exigibilidade não esteja suspensa; ou

II – motivada por débito inscrito em Dívida Ativa 
decorrente da rescisão de parcelamento concedido na 
forma desta Lei, observado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 13 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.

§ 2o A exclusão de ofício, na hipótese referida no 
inciso II do § 1o deste artigo, surtirá efeito a partir do 
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mês subseqüente ao da inscrição do débito em Dívi-
da Ativa, conforme o disposto no inciso II do caput do 
art. 15 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
ainda que a inscrição tenha ocorrido em data anterior 
ao parcelamento.

Art. 12. Fica mantida a redução a 0 (zero) da alí-
quota do imposto de renda na fonte aplicável aos juros, 
comissões, despesas e descontos decorrentes de em-
préstimos contraídos no exterior e de colocações no 
exterior, a que se referem os incisos VIII e IX do art. 1o 
da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, na repactu-
ação dos prazos previstos nos contratos vigentes em 
31 de dezembro de 1999, desde que não haja descum-
primento das condições estabelecidas para gozo do 
benefício, e que a repactuação atenda às condições 
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, inclusive 
em relação à taxa de juros. (Vigência)

Art. 13. O disposto no parágrafo único do art. 53 
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, aplica-se 
na determinação da base de cálculo da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS das agências de publi-
cidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento 
do crédito em relação às parcelas excluídas.

Art. 14. São isentas da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS a que se referem as Leis nos 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril de 2004, 
as receitas decorrentes da venda de energia elétrica 
pela Itaipu Binacional. (Vigência)

Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive coopera-
tivas, que produzam mercadorias de origem vegetal, 
classificadas no código 22.04, da NCM, poderão de-
duzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
devidas em cada período de apuração, crédito presu-
mido, calculado sobre o valor dos bens referidos no 
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física. (Vigência)

§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata 
o caput deste artigo só se aplica aos bens adquiridos 
ou recebidos, no mesmo período de apuração, de 
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis 
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003.

§ 2o O montante do crédito a que se refere o ca-
put deste artigo será determinado mediante aplicação, 
sobre o valor das aquisições, de alíquota correspon-
dente a 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista 
no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

§ 3o A incidência da contribuição para o PIS/PA-
SEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de venda 
de produtos in natura de origem vegetal, efetuada por 
pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades 
agroindustriais, para pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real, nos termos e condições estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4o É vedado o aproveitamento de crédito pela 
pessoa jurídica e pela cooperativa que exerçam ativi-
dade agroindustrial, em relação às receitas de vendas 
efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que 
trata o caput deste artigo.

§ 3o A incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins fica suspensa na hipótese de 
venda de produtos in natura de origem vegetal, efe-
tuada por pessoa jurídica que exerça atividade rural 
e cooperativa de produção agropecuária, para pes-
soa jurídica tributada com base no lucro real, nos 
termos e condições estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal – SRF. (Redação dada pela Lei 
nº 11.051, de 2004)

§ 4o É vedado o aproveitamento de crédito pela 
pessoa jurídica que exerça atividade rural e pela coo-
perativa de produção agropecuária, em relação às re-
ceitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas 
jurídicas de que trata o caput deste artigo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que 
trata o caput deste artigo, o valor das aquisições não 
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espé-
cie de bem, pela Secretaria da Receita Federal. 

Art. 16. Ficam revogados:
I – a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês 

subseqüente ao da publicação da Medida Provisória 
no 183, de 30 de abril de 2004:

a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 
30 de dezembro de 2002; e

b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003;

II – a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês 
subseqüente ao da publicação desta Lei:

a) os incisos II e III do art. 50, o § 2o do art. 52, 
o art. 56 e o Anexo Único da Lei no 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; e

b) os §§ 1o e 4o do art. 17 e o art. 26 da Lei no 
10.865, de 30 de abril de 2004;

III – (VETADO)
Art. 17. Produz efeitos:
I – a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês 

subseqüente ao de publicação desta Lei, o disposto:
a) no art. 2o desta Lei; 
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b) no art. 4o desta Lei, quanto às alterações pro-
movidas nos arts. 2o e 11 da Lei no 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002;

c) no art. 5o desta Lei, quanto às alterações pro-
movidas no § 1o do art. 2o e no art. 51 da Lei no 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; e

d) no art. 6o desta Lei, quanto às alterações pro-
movidas no art. 8o, § 7o, da Lei no 10.865, de 30 de 
abril de 2004;

II – na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
b) no art. 4o desta Lei, quanto às alterações pro-

movidas no art. 5o-A da Lei no 10.637, de 30 de de-
zembro de 2002;

c) no art. 5o desta Lei, quanto às alterações pro-
movidas no § 4o do art. 2o e nos arts. 3o, 10, 12, 15, 31, 
35 e 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e

d) no art. 6o desta Lei, quanto às alterações pro-
movidas no § 12, incisos VI, VII e XII, e § 14 do art. 8o 
e nos §§ 9o e 10 do art. 15 e nos arts. 14-A, 17, 28 e 
40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004;

III – a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto 
nos arts. 8o e 9o desta Lei;

IV – a partir de 1o de maio de 2004, o disposto 
no art. 14 desta Lei;

V – a partir da data de publicação da Medida 
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004, quanto às 
alterações promovidas no art. 42 da Lei no 10.865, de 
30 de abril de 2004. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 23 de julho de 2004; 183o da Indepen-
dência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Antonio Palocci Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 
26.7.2004

(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrá-
ria; e de Assuntos Econômicos, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) − Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 770, DE 2012

Considerando o adiamento para os dias 13 e 14 
de setembro de 2012 da Diligência e Audiência Pú-
blica da CPMI da Violência Contra as Mulheres que 
acontecerão, respectivamente, na cidade de Queima-

das – PB e na Assembleia Legislativa do Estado, em 
João Pessoa,

Requeiro, em aditamento ao Requerimento nº 
737, de 2012, aprovado na sessão do Plenário do 
dia 8 de agosto de 2012, alteração de período para 
desempenho da respectiva representação com ônus 
para o Senado Federal, para os dias 13 e 14 de se-
tembro, de 2012.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) − O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 771, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Senador José Sarney,

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que 
seja consignado, nos anais do Senado, Voto de Aplauso 
ao Médico Anestesista Geraldo Ferreira Filho.

Justificação

“Vamos lutar por uma formação de qualidade 
nas faculdades, pelo controle na abertura indiscrimi-
nada de escolas, residência em quantidade para os 
formandos, mercado de trabalho com um piso ade-
quado, uma carreira com evolução e ascensão pro-
fissional, serviços de saúde que permitam o uso de 
nossos conhecimentos de forma ética e científica para 
o melhor da população. Defenderemos a regulamen-
tação da medicina como uma defesa da sociedade, e 
o Sistema Único de Saúde como uma conquista da 
sociedade brasileira”.

Com estas palavras, o Dr. Geraldo Ferreira Filho, 
assumiu no dia 16 de agosto do corrente ano a presi-
dência da Federação Nacional dos Médicos – FENAM, 
para o biênio 2012/2014.

Diante desse necessário e firme compromisso 
com a medicina em nosso País, e ciente da compe-
tência e dedicação do Dr. Geraldo às causas da saúde 
pública, considero justo o Voto de Aplauso que propo-
nho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2012. – Se-
nador Paulo Paim

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) − A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – 
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ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 20, DE 2012 

(Proveniente da Medida Provisória nº 565, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 20, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que altera as Leis nºs 10.177, de 12 de janeiro 
de 2001; 7.827, de 27 de setembro de 1989; 
11.524, de 24 de setembro de 2007; 11.775, 
de 17 de setembro de 2008; 9.469, de 10 de 
julho de 1997 11.196, de 21 de novembro de 
2005; 8.029, de 12 de abril de 1990; 10.954, 
de 29 de setembro de 2004; 11.314; de 3 de 
julho de 2006; e dá outras providências (prove-
niente da Medida Provisória nº 565, de 2012).
Parecer sob nº 12, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Senador Walter Pinheiro (PT-
-BA) e Relator Revisor: Deputado Heleno Silva 
(PRB-SE); favorável à Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 20, 
de 2012, que oferece.

Quero comunicar ao Plenário que há acordo para 
votarmos esta matéria.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, pres-
tamos os seguintes esclarecimentos: foram apresen-
tadas à medida 24 emendas; a matéria foi aprovada 
na Câmara dos Deputados, no dia 21 de agosto, com 
a supressão do § 2º do art. 5º do projeto de lei de con-
versão apresentado pela Comissão Mista.

Prestados esses esclarecimentos, passamos à 
apreciação da matéria.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram nos 
seus gabinetes e em outras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário, porque estamos na votação 
de uma medida provisória.

Enquanto aguardamos a chegada aqui de alguns 
Senadores, vou conceder a palavra à Senadora Angela 
Portela, que estava inscrita.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador 
José Sarney; Srs. Senadores; Srªs Senadoras, trago, 
nesta tarde, um tema que é recorrente neste plenário. 
Temos denunciado inúmeras vezes, temos discutido 
e debatido em audiências públicas a questão da Inter-
net banda larga na Região Norte, especificamente no 
nosso Estado de Roraima. Os abusos cometidos pelas 

operadoras de telefonia celular já levaram a Anatel a 
uma decisão severa, que foi a suspensão das vendas 
de linhas, até se obter um compromisso de investimen-
tos destinados a melhorar a qualidade dos serviços 
por elas prestados.

Havia – e há – um claro problema de dimensio-
namento de sua estrutura, o que se reflete na preca-
riedade do atendimento ao consumidor. Esse tipo de 
problema se estende há tempos e afeta todo o País. 
Assume feição ainda mais dramática em meu Esta-
do de Roraima, que me orgulho de representar nesta 
Casa. Por seu isolamento geográfico e também por se 
constituir em um mercado de menor porte, Roraima é 
extremamente vulnerável às políticas adotadas pelas 
operadoras e, em especial, pela Oi, que supostamente 
atenderia à sua população.

Já mostrei, inclusive desta tribuna, o descompro-
misso da Oi com relação aos serviços prestados em 
Roraima, senão em todo o País. Temos agora mais 
uma comprovação da ocorrência de abusos. A Anatel 
manteve multa de R$10 milhões aplicada à Oi pela ven-
da casada de planos de Internet com outros serviços 
de telefonia. A Anatel determinou nova fiscalização e 
ameaçou, inclusive, suspender a comercialização de 
novos planos de banda larga da empresa.

É uma decisão que adquire grande significado 
em Roraima e em toda a Região Norte, dada sua de-
pendência desses serviços – serviços que, insisto, 
são caros e ruins.

No processo a que me refiro, a Oi alega não 
haver venda casada no serviço de Internet, uma vez 
que os usuários podem adquirir planos de banda lar-
ga isoladamente. Sim, podem. Mas a um custo muito 
mais caro. Foi justamente o que comprovou a Anatel.

Uma análise feita pelo conselheiro Marcelo Be-
chara está no site da Anatel, disponível a quem se 
interessar pelo assunto.

Mostra-se nela, de forma documentada, que os 
preços cobrados pela Oi para planos que se limitam à 
Internet são mais caros que os praticados nos chama-
dos “combos”. São os planos que combinam a Internet 
com telefonia móvel, telefonia fixa ou TV por assina-
tura. Não se trata de um problema novo. A Anatel já 
havia multado a empresa por essa prática desleal e 
abusiva, mas a Oi manteve as pretensas ofertas, que, 
na prática, forçam os consumidores a optar pelos pa-
cotes de serviços.

A afirmativa, repito, não é minha, mas da Anatel, 
a agência reguladora do setor.

Registro aqui as palavras do Conselheiro Marce-
lo Bechara: “Os usuários não podem ser privados de 
seu direito de adquirir planos de Internet dissociados 
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de qualquer outro serviço, por preço razoável”. Por 
isso, a Anatel examina até a suspensão da venda de 
banda larga da Oi.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se trata de 
caso isolado. Conforme já registrei desta tribuna, o 
Ministério Público Federal em Roraima ingressou com 
pedido para que a Justiça Federal reconsidere decisão 
que indeferiu pedido de liminar em uma ação civil pú-
blica ajuizada contra a Oi. Essa ação refere-se a uma 
reivindicação de todo o povo de nosso Estado.

A precariedade do serviço de banda larga em 
Roraima,constatou o Ministério Público, deve-se ex-
clusivamente a decisão empresarial da Oi. Não há 
qualquer impedimento, por exemplo, para a expansão 
do serviço Oi Velox no Estado.

A partir daí, o Ministério Público Federal pede que 
a empresa seja obrigada a cumprir o prometido em pro-
paganda feita pouco antes por ela própria, com inser-
ções na TV, oferecendo assinatura do plano Oi Velox.

Nessa peça publicitária não se informa qualquer 
limitação na disponibilidade do serviço. E essa limita-
ção existe, como pode atestar todo o povo de Roraima.

Desde 2007, nós temos trabalhado intensamente, 
dedicado esforços para resolver o problema crônico da 
Internet em nosso Estado. O povo de Roraima sofre, 
insisto, com um serviço lento, caro e instável. Seu caso 
serve como uma lição para que o Brasil saiba como 
multinacionais tratam os Estados mais afastados dos 
grandes centros.

Essa questão foi discutida de forma aprofunda-
da em audiência pública na Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado, a partir de requerimento apre-
sentado por mim e pelo Senador Randolfe Rodrigues. 
Nessa audiência estavam presentes autoridades como 
o Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações, 
Cezar Alvarez; o Presidente da Telebrás, Caio Bonilha; 
o Superintendente de Serviços Privados da Anatel, 
Bruno Ramos; além de representantes das empresas 
privadas do setor, entre elas a Oi.

Cobramos dos representantes das empresas de 
telefonia, em especial da Oi, explicações sobre as de-
ficiências na expansão do Plano Nacional de Banda 
Larga, particularmente na Região Norte. Recorde-se 
que o Plano Nacional de Banda Larga é do Governo 
Federal e pressupõe o cumprimento de metas por par-
te das empresas.

Sabemos que o Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff tem todo o empenho em expandir o Plano 
Nacional de Banda Larga para todo o País. Mesmo 
assim, a Região Norte, particularmente Roraima, per-
manece em situação que poderíamos chamar de plena 

exclusão digital. É gritante, gente, a desigualdade em 
relação às demais regiões.

O Plano Nacional de Banda Larga visa propor-
cionar à população, no uso da Internet, três condições 
básicas. São elas: preço, cobertura e velocidade. A 
Oi, que deveria atender a população de Roraima, não 
preenche nenhum desses requisitos.

O Ministério Público já constatou – e isso consta 
do processo a que me referi – que a Oi é a única pro-
prietária e a única operadora da rede de transmissão 
de dados em Roraima. Assim, explora o serviço de 
Internet banda larga em condições de monopólio, o 
que lhe dá poderes abusivos. É esse fato que está na 
origem de práticas condenáveis, como a cobrança de 
preços mais elevados ou o arbítrio de limitar a dispo-
nibilidade do serviço a certas áreas. Serão, claro, as 
mais atrativas do ponto de vista econômico.

A postura agora adotada pela Anatel confirma 
tudo o que temos mostrado e dito, aqui neste plená-
rio, e discutido na audiência pública, na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, a respeito da precariedade dos 
serviços e da voracidade da política da empresa. Mas, 
felizmente, indica também que o Poder Público, que o 
Governo Federal, que a Anatel acena para a possibi-
lidade de combater esses abusos.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu queria registrar – e eles acabam de se re-
tirar – a presença aqui de alunos do projeto Aprendiz 
Legal, de Brasília.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária. (Pausa.)

Não há oradores inscritos para encaminhar a 
matéria.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores que aprovam 
os pressupostos de relevância e urgência e adequação 
orçamentária permaneçam como se encontram (Pausa.)

Discussão do projeto de conversão de medida 
provisória e das emendas, em turno único, aprovados 
que foram os pressupostos.

Com a palavra o Senador Vital do Rêgo, inscrito 
para discutir a matéria. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, estimado e queridíssimo amigo José Sarney, quero 
cumprimentar o Senador Walter Pinheiro, relator desta 
medida provisória de tão largo e imperioso interesse 
para a Paraíba, o Nordeste e o País.

Gostaria de defender a célere aprovação do PLV 
nº 20, de 2012, que se encontra atualmente em nossa 
Ordem do Dia. Essa proposição, Sr. Presidente, pro-
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veniente da Medida Provisória nº 565, de 2012, traz o 
necessário aperfeiçoamento à capacidade do Poder 
Público de responder às situações de emergência e 
aos estados de calamidade pública.

A medida introduz o marco legal que regulamenta 
os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, uma regra geral aplicável 
sempre que houver situação de emergência, e altera 
o valor do Auxílio Emergencial Financeiro, no âmbito 
do Programa de Resposta a Desastres.

Com o novo regramento, como sabem as Srªs e 
os Srs. Senadores, o Poder Executivo fica autorizado 
a instituir linhas de crédito especiais, com recursos dos 
fundos constitucionais, destinadas a atender setores 
produtivos dos Municípios com situação de emergência 
ou estado de calamidade, reconhecidos pela União.

Isso aumenta os recursos disponíveis para fazer 
frente às situações de emergência, sem descaracteri-
zar, por conseguinte, os referidos fundos.

Além disso, por ser um dispositivo geral, e não 
apenas uma resposta circunstancial a uma situação 
pontual, introduz mais eficiência e eficácia no enfren-
tamento das calamidades.

A Medida altera ainda o valor do Auxílio Emer-
gencial Financeiro, que aumentará de R$300 reais para 
R$400 reais, com parcelas mínimas que passarão de 
R$ 60 reais para R$80 reais. 

Só no Nordeste, Srªs e Srs. Parlamentares, esse 
auxílio pode atender a mais de 500 mil famílias, Se-
nador José Pimentel, especialmente as que não são 
cobertas pelo Programa Garantia Safra, o que repre-
senta, Senador Inácio, uma significativa ampliação da 
assistência social às famílias atingidas pelas calami-
dades naturais, em especial no Nordeste, pela seca.

Em 2012, Sr. Presidente, como sabemos, a seca 
castigou severamente o Semiárido nordestino. Já se 
anunciou que a seca deste ano será tão ou mais se-
vera que as secas de 1983 e 1998, as duas maiores 
estiagens enfrentadas pelo Nordeste no século pas-
sado. Centenas de Municípios nordestinos estão em 
situação de emergência.

A medida que ora examinamos, sob a forma do 
PLV nº 20, é, portanto, oportuna e vitalmente neces-
sária. 

Com a intenção de aprimorar e ampliar os benefí-
cios dessa Medida, Sr. Presidente, tive a oportunidade 
de apresentar uma emenda, aceita pelo Relator Walter 
Pinheiro – a quem quero apresentar a mais efusiva 
gratidão, em nome do povo paraibano e brasileiro – e 
incluída no Projeto de Lei de Conversão, que prevê a 
possibilidade de repactuação das dívidas com a Pre-
vidência Social por parte das prefeituras municipais. 

Quero agradecer a sensibilidade de todos os Líderes 
e do Governo, por parte dos seus membros. Essas 
prefeituras estão em situação de profunda fragilidade. 
A repactuação prevê o adiamento dos pagamentos 
durante os períodos de calamidade pública reconhe-
cidos pelo Poder Executivo Federal.

O objetivo, Srªs e Srs. Senadores, é melhorar as 
condições financeiras das prefeituras, de modo que 
possam expandir suas ações de assistência social – 
como, no caso do Nordeste, neste momento, o abas-
tecimento de água às populações rurais, ação que en-
volve, via de regra, de forma importante, os minguados 
recursos municipais.

Eu tenho a plena convicção, Sr. Presidente, de 
que essa medida que ora examinamos representa um 
importante aperfeiçoamento de nosso marco norma-
tivo referente à resposta às situações emergenciais e 
de calamidade pública.

Constantemente nos lamentamos pelo fato de 
que, muitas vezes, só pensamos na forma como va-
mos responder a essas situações quando o problema 
já está instalado.

Emergências pedem respostas ágeis, uma agili-
dade que a tomada de decisões nem sempre conse-
gue acompanhar.

A existência de regras gerais bem definidas eli-
mina a necessidade de pensarmos sempre soluções 
ad hoc, pontuais, garantindo a necessária agilidade 
às nossas respostas.

Acredito que essa medida representa um passo 
importante nessa direção.

Por tudo isso, Sr. Presidente, defendo a aprova-
ção desse PLV, com a emenda por mim proposta e 
acatada pelo Relator Walter Pinheiro, cujos méritos, 
estou seguro, esta Casa saberá apreciar.

Vale frisar, Sr. Presidente, que não estou propon-
do perdão de dívidas. Não estou propondo perdão de 
dívidas ou qualquer outra medida que possa lesar a 
Previdência Social. Trata-se apenas de um adiamen-
to, de uma dilatação dos prazos para pagamento das 
dívidas, com um único objetivo: fortalecer a ação das 
prefeituras em momentos agudos de emergência. Re-
pito: em momentos agudos de emergência.

De modo algum aceitaria propostas que pudes-
sem reverter em prejuízos para a Previdência. Isso 
seria trocar um bem de longo prazo e de grande valor 
por outro, mesmo que valioso, mas certamente de al-
cance mais limitado e circunstancial.

Quero, ao final, Sr. Presidente, trazer uma cor-
respondência que recebi, agora há pouco, da Confe-
deração Nacional dos Municípios, por meio do seu 
presidente, demonstrando a sua solidariedade a essa 
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iniciativa e trazendo informações, entre as quais se 
verificou que mais de 1.086 Municípios retiveram, no 
dia 10 de agosto, R$44 milhões referentes ao parcela-
mento especial, e que 2.232 Municípios retiveram mais 
de R$40 milhões para o pagamento do parcelamento 
administrativo, totalizando R$84,6 milhões. Existe ainda 
uma grande quantidade de Municípios que definem os 
seus pagamentos por meio de guia de recolhimento 
fiscal de informações.

A Confederação Nacional dos Municípios apoia a 
emenda devido à dificuldade dos Municípios em situ-
ação de calamidade pública e estado de emergência, 
tendo em vista que o valor que está sendo repassado 
para o pagamento dos parcelamentos previdenciários 
deveria ou poderia estar sendo utilizado para a preven-
ção e a reconstrução de Municípios em tais situações.

Quero agradecer ao Relator Senador Walter Pi-
nheiro pela sensibilidade.

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo 
Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, daremos a palavra ao 
eminente Senador Inácio Arruda.

E eu gostaria até, Senador Inácio Arruda, de 
declinar os ilustres Senadores inscritos: Alvaro Dias, 
Lídice da Mata, Wellington Dias, José Pimentel e Be-
nedito de Lira.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, essa medida provisória tem grande relevância, tem 
um mérito extraordinário, pois trata de dar conta das 
necessidades da população rural, especialmente do 
Nordeste brasileiro, atingida por uma das maiores se-
cas de todos os tempos na nossa região. Não fora a 
atenção dos programas sociais e a rapidez do próprio 
Governo Federal em buscar estender os programas, 
abrir linhas de créditos, oferecer os recursos dos fun-
dos constitucionais – Fundo Constitucional do Nor-
deste; no caso da nossa região, Fundo Constitucional 
do Norte, no caso das enchentes; e também o Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste...

Ao perceber os problemas e as dificuldades do 
setor rural no interior do Nordeste brasileiro, também 
se deu percepção à realidade do sul do nosso País, 
buscando atender também as populações atingidas por 
estiagem na Região Sul do Brasil, cobertas pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Mas quero agregar, Sr. Presidente, porque a me-
dida que trata de dar solução ao problema da estiagem 

prolongada na Região Nordeste, ao problema das en-
chentes em algumas regiões do Norte e da estiagem 
no Sul... Quero elogiar a posição do Relator, que, muito 
corretamente, acolheu emenda especialmente cons-
truída pelo Senador Vital do Rêgo, que busca, também 
diante do dilema social da região, reverter o que seria 
dívida – muitas vezes dívida que não seria recebida 
jamais pelo Governo Federal – em benefícios para 
a região. Acho que nós, digamos, acertamos a mão.

E mais: essa medida provisória acolhe emendas 
que foram produzidas para a 568, dando solução ao 
dilema vivido pelos servidores do Dnocs, que é uma 
das instituições mais importantes na convivência com 
a seca no interior do Nordeste brasileiro, e estendendo 
essas ações para outras regiões do País.

Os servidores são atendidos... Algo que deveria 
ter acontecido na 568 veio para cá, veio para a 565. 
Estamos resolvendo este problema neste dia. Os servi-
dores do DNOCS... Nós fizemos uma emenda na 568. 
Ela não foi acolhida na 568 e foi transportada para a 565 
e o nosso Relator Walter Pinheiro, que também quero 
cumprimentar pela atenção que deu a essa proposição 
de dar solução à questão do DNOCS, num trabalho 
que nós ajudamos a desenvolver, ao lado do nosso 
Senador Pimentel, que aqui está, ouvindo a conversa... 
Era uma luta muito importante para os nossos colegas 
trabalhadores servidores do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas, o DNOCS.

Mas quero, Sr. Presidente, aproveitar a oportu-
nidade do debate de uma Medida Provisória que dá 
solução à questão da emergência das populações in-
terioranas no Nordeste, no Norte e no Sul do País e 
que busca acolher a solução dos servidores públicos 
do DNOCS para também chamar a atenção para um 
diálogo necessário. Nós tivemos um conjunto de pa-
ralisações de várias categorias de servidores públicos 
federais. Alguns não paralisaram, mas vivem dilema 
parecido.

Eu acabei de receber a documentação dos tra-
balhadores na área da infraestrutura. São técnicos 
especializados, são engenheiros, administradores, 
são os principais responsáveis, hoje, por garantir que 
as obras do Plano de Aceleração do Crescimento no 
Governo da Presidente Dilma aconteçam. No Minis-
tério da Integração, no Ministério de Minas e Energia, 
no Ministério das Cidades, no Ministério da Saúde, 
no Ministério da Educação e em todas as empresas 
do Governo vinculadas a esses Ministérios há a mão 
desses servidores, que, digamos, ainda não receberam 
a atenção devida, o olhar devido do nosso Ministério 
do Planejamento.
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Está em discussão um debate em torno da repo-
sição dos trabalhadores nas agências que fiscalizam 
a ação do Governo. A minha impressão é de que os 
servidores na área da infraestrutura podem muito bem 
ser acolhidos nas mesmas condições dos nossos tra-
balhadores na área de agências reguladoras. 

Fica esta sugestão, que tem sido discutida pelos 
servidores, Sr. Presidente, para que a gente possa, an-
tes que se amplie um movimento de paralisação numa 
área estratégica que é o PAC, dar solução ao problema. 

E faço aqui, também, um pedido diante do mo-
vimento grevista, da luta sindical que envolveu pro-
fessores, técnicos, servidores das universidades, que 
envolveu tantas outras categorias – na área de saúde, 
o INSS, os profissionais da área da saúde e da Anvi-
sa. Muitas categorias paralisaram as suas atividades 
e, evidentemente, o Governo adotou uma medida de 
que iria descontar os dias parados. A Justiça já man-
dou pagar para algumas categorias. Talvez fosse mais 
correto por parte do Governo, numa situação como 
esta, já havendo uma decisão judicial para atender a 
um conjunto de servidores, que ele ampliasse para os 
demais setores. Acho que, talvez, com a concórdia e o 
abraço nesta hora, em que se está encontrando uma 
solução do valor de reajuste, também se encontre uma 
solução para os dias parados, já que há possibilidade 
de você repor esses dias. Se há essa possibilidade, 
se existe esse espaço, não há por que descontar os 
dias parados. 

Isso não é como uma fábrica. Um posto de saúde, 
uma unidade de saúde, uma escola não são como uma 
fábrica, em que você parou a produção naquele dia e 
deixou de ganhar naquele dia. Não há como você re-
por aquela produção, mas, na escola, você tem como 
repor essas aulas. Na saúde, você também tem como 
fazer mutirões, nos finais de semana, e resolver esses 
problemas que ficam pendentes. 

Portanto, Sr. Presidente, eu faço um apelo aqui 
ao Governo, por meio de suas lideranças no Congres-
so Nacional, ao Ministério do Planejamento, que tem 
lideranças preparadas e capazes de ouvir esse clamor 
dos servidores públicos, para que a gente dê soluções 
e não espere ou não esgarce mais a relação, porque eu 
acho que não seria útil nem para os servidores, nem, 
muito menos, para o Governo. Acho que é preciso am-
pliar esse diálogo e dar solução oportuna. 

Eu aproveitei, Sr. Presidente, esta medida provi-
sória, porque ela trata também – passou a tratar – do 
assunto “servidores”, especialmente dos companhei-
ros do DNOCS. Portanto, fica o apelo dos servidores 
públicos federais para que a gente possa repor os 
dias parados e o Governo possa pagar esses dias, o 

que seria justo, necessário e importante para um bom 
diálogo entre os servidores públicos, que querem o 
progresso e o desenvolvimento do nosso País, e para 
o Governo, que vai nesse mesmo sentido. 

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

PMDB – SC) – Na sequência dos Srs. Senadores ins-
critos, a palavra, agora, é com o Senador Alvaro Dias. 
Depois, teremos Lídice da Mata, Wellington Dias, José 
Pimentel, Benedito de Lira, Paulo Bauer, Cássio Cunha 
Lima, Lúcia Vânia e, para encerrar, o Relator da maté-
ria, que é o Senador Walter Pinheiro.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, hoje, o discurso é dife-
rente: é favorável à medida provisória. 

Raramente, temos essa oportunidade, porque 
imagino que cerca de 80% das medidas provisórias 
são inconstitucionais, afrontam a Constituição. Nós 
somos obrigados a pronunciar um discurso repetitivo 
de que estamos desrespeitando a Carta Magna do 
País, porque a medida provisória não guarda relação 
com os pressupostos básicos que se constituem em 
exigência elementar para a aprovação de uma medida 
provisória, que são exatamente os pressupostos da 
urgência e da relevância.

Neste caso, há relevância e há urgência e a opo-
sição apoia. Trata-se de atender ao interesse da agri-
cultura familiar, inicialmente localizada no Norte, no 
Nordeste e no Centro-Oeste, mas, com a sensibilidade 
do Relator da matéria, Senador Walter Pinheiro, e o 
acolhimento a uma proposta de emenda do Senador 
Paulo Bauer, temos também o atendimento à Região 
Sul do País. Portanto, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul são Estados beneficiados por esta me-
dida provisória.

No entanto, Sr. Presidente, cabe-nos fazer um 
apelo à maioria governista para que convença a Presi-
dente da República a não vetar dispositivos importantes 
que foram colocados nessa medida provisória, a par-
tir, repito, da sensibilidade do Relator Walter Pinheiro. 

São mais de 500 Municípios da Região Sul que 
se encontram em situação de emergência e passam, 
agora, a ser alcançados por essa medida provisória. A 
emenda proposta pelo Senador Paulo Bauer, de Santa 
Catarina, estabelece a criação de uma linha de crédito 
especial para atender aos produtores da Região Sul do 
País, que também foram atingidos por uma estiagem 
que teve início em novembro do ano passado e que 
se prolongava até a edição desta medida provisória. 

Queremos cumprimentar o Senador Paulo Bauer 
pela iniciativa e dizer da importância dela, que vai aten-
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der, certamente, a 500 Municípios. São centenas de 
agricultores – pequenos agricultores – que se encon-
tram em situação de emergência e que poderão ser 
atendidos por esta medida, desde que a Presidente 
da República não vete. 

Este é o apelo que nós estamos formulando da 
tribuna, é a justificativa para a nossa presença aqui, 
apelo para que a Presidência da República não vete 
a emenda proposta pelo Senador Paulo Bauer e aco-
lhida pelo Relator, Walter Pinheiro.

Apesar da falta de eficiência do Governo na exe-
cução das ações propostas para combate à seca, en-
chentes, que, segundo os dados do Siafi, apresentam 
ínfimas parcelas pagas, esta Medida Provisória é me-
ritória e recebe, portanto, o apoio do PSDB.

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

PMDB – SC) – Na sequência, teremos então a palavra 
da eminente Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, esta Medida Provisória é extrema-
mente importante, urgente, necessária para o Brasil, 
especialmente para o Nordeste.

A Medida Provisória, inicialmente, institui o crédito 
especial para atender aos Municípios em situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, reconhe-
cido, obviamente, pelo Poder Executivo federal; cria o 
crédito para atender aos setores produtivos, rural, in-
dustrial, comercial, de serviços e também cria um au-
xílio novo, emergencial, denominado Bolsa Estiagem, 
para atender às famílias de agricultores que não são 
assistidas pelo programa Garantia-Safra.

A Bahia é um Estado especialmente atingido pela 
seca, provavelmente, em números absolutos, o Estado 
mais atingido pela seca deste ano, uma seca que já se 
alastra pelo Nordeste inteiro e se caracteriza por ser 
uma das piores secas dos últimos 40 anos na nossa 
região. Extremamente indispensáveis se tornam, por-
tanto, medidas de Governo para compensar a popu-
lação, os produtores rurais da nossa região. 

E é justamente talvez por isso que a Bahia foi 
premiada com a relatoria do Senador Walter Pinheiro, 
competente Senador baiano, que melhorou bastante 
o texto e possibilitou a incorporação dos produtores 
de outra região, não apenas da Região Nordeste, mas 
autorizou linha de crédito especial para atender aos 
produtores da Região Sul, em Municípios que tiveram 
também decretação de estado de emergência pelas 
mesmas razões da seca naquele Estado.

Além disso, Sr. Presidente, no art. 13 desta Medida 
Provisória, também estão incorporados na prorrogação 

para 31 de dezembro de 2013 os prazos que permi-
tem viabilizar a renegociação dos débitos do Plano de 
Recuperação da Lavoura Cacaueira da Bahia, plano 
para o combate à vassoura-de-bruxa, outra importante 
medida para o nosso Estado. Portanto, prorrogaram-se 
esses prazos até 31 de dezembro de 2013.

Pela primeira vez, em quase 4 anos de vigência 
da Lei 11.775, haverá um prazo maior, que possibi-
litará a renegociação sem interrupções. Ressalto a 
importância desse prazo para os produtores, pois ele 
é mais extenso do que a soma de todos os outros an-
teriormente concedidos para a renegociação desde a 
sanção da Lei 11.775, em setembro de 2008.

É claro que muitos problemas ainda prosseguem 
na renegociação dos produtores do cacau que não in-
tegraram o Pesa – Programa Especial de Saneamento 
de Ativos, na primeira e segunda etapas, e que não 
tiveram débitos encaminhados para a Dívida Ativa da 
União, a DAU.

Tenho certeza de que novas providências serão 
adotadas pelo Ministério da Fazenda para contemplar 
esse outro segmento extremamente importante da 
agricultura do nosso Estado por todas as razões, pela 
importância da produção de cacau no passado e no 
presente para o Estado da Bahia e para o desenvol-
vimento da indústria do chocolate em nosso Estado. 

Quero ressaltar a importância dessa Medida Pro-
visória para a região do semiárido do nosso Estado e 
a importância do trabalho, o esforço desenvolvido pelo 
Senador Walter Pinheiro para que pudéssemos obter um 
resultado adequado para atender às necessidades tanto 
dos produtores rurais quanto das famílias em situação 
emergencial no Nordeste e também para regularizar a si-
tuação dos funcionários do DNOCS e da dívida do cacau.

Portanto, quero parabenizar, mais uma vez, o Se-
nador Walter Pinheiro, meu companheiro de Bancada e 
de luta na Bahia, e convocar todos os Srs. Senadores 
para que possamos votar essa Medida Provisória de 
maneira unânime, apressando a consolidação daquelas 
providências que o Governo brasileiro tomou para pro-
teger a população e os produtores rurais do Nordeste.

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª 
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)



44584 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 44585 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra, na sequência, o Sena-
dor Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu queria também registrar a impor-
tância da matéria que apreciamos hoje e parabenizar 
a Câmara dos Deputados por mudanças importantes, 
mudanças significativas, melhorando a mensagem en-
viada pela Presidenta Dilma Rousseff.

Lembro-me que, em dado momento, vivíamos em 
nosso País – aliás, vivemos ainda agora – uma situação 
de irregularidade de chuvas no Norte, no Nordeste e 
no Sul, principalmente no Sul, com muitas enchentes, 
como em Santa Catarina, na região Norte, em algu-
mas situações também, como Manaus, e também na 
região Nordeste, região com problemas de escassez 
de chuvas. Aliás, devo dizer além disso, uma situação 
em que passamos a ter uma seca prolongada, eu di-
ria, a mais perversa da história.

Os estudos apontam que a pior irregularidade 
de chuvas é a que estamos vivendo. Uma famosa 
seca que Eça Queirós retratava em seus romances e 
onde há registros de chuvas, precipitações mínimas, 
de 300mm. Há regiões, neste instante, em que entre 
o mês de julho do ano passado até junho deste ano 
choveu 60mm, o que é um nível de chuvas de regiões 
desérticas, algo que realmente aponta a necessidade 
de medidas mais duradouras, preocupações na área 
das mudanças climáticas, Senadora Ana Rita. Certa-
mente estamos tendo momentos de mudanças climá-
ticas e precisamos estar atentos.

O fato é que as perdas são muito grandes e isso 
afeta toda a economia e em um Estado como o Piauí 
é estimado em R$2 bilhões em perdas.

Se buscarmos aquilo que foi produzido, Senador 
Benedito Lira, entre junho de 2010 e junho de 2011, no 
ano passado, comparado com este último ano, vamos 
verificar o que se perdeu de milho, de feijão. O nosso 
gado morrendo, inclusive parte para escapar, tendo que 
migrar para o Estado do Maranhão ou Tocantins, onde 
estamos enfrentando o problema das próprias barreiras. 
O caprino é mais resistente, o ovino também. Quanto 
às abelhas foi criado agora um processo para que as 
caixas das abelhas, as colmeias, sejam transferidas 
para o Maranhão, o Tocantins. Essa é uma realidade 
que quem está vivenciando e acompanhando está po-
dendo verificar que é algo completamente diferente.

A Presidenta Dilma, num encontro em Sergipe, 
com a presença dos governadores e várias lideran-
ças – eu, pessoalmente, tive o privilégio de estar lá 

– anunciou medidas. O que quero aqui louvar é que 
algumas dessas medidas são permanentes; são me-
didas que valem para agora e valem para qualquer 
situação no País.

Aqui eu destaco que, além do socorro às famílias, 
a medida provisória previa uma ajuda de R$300,00 – 
mesmo com qualquer outro benefício que tivesse –, 
que foi ampliada para R$400,00, sendo R$80,00 em 
parcelas. 

Creio que, pela extensão do período de estiagem, 
os cinco, seis meses que estão colocando aqui poderão 
ser curtos, porque, a rigor, quando que vai começar a 
chover? Vamos imaginar que volte a estar tudo regular 
no final deste ano para o próximo inverno. Quem traba-
lha no campo sabe que não é porque choveu depois 
de um longo período sem chover é que está resolvido. 
Choveu, mas ainda tem que plantar, semear, esperar 
a planta crescer, esperar frutificar, para poder colher. 
Isso leva novamente mais um período à frente. Então, 
creio que vamos ser pressionados aqui, até o final do 
ano, por uma prorrogação desse prazo. 

Pois bem, aqui são criadas linhas de créditos 
para movimentar a economia. Esses R$2 bilhões, que 
eu cito aqui, de perdas que temos num Estado como 
o Piauí, num ciclo como esse, influenciando no PIB, 
qual é a compensação que há para que a economia 
não venha a refluir? São perdas materiais; são perdas, 
é verdade. E tenho muito orgulho de dizer que uma 
realidade como essa, em 1970, para dar um exemplo; 
em 1978, 1979, ali, nos anos 70, 500 mil pessoas – 
500 mil pessoas – saíram para São Paulo, para ou-
tros lugares, ou morreram. A seca matava. Nesta, ela 
provoca danos, porque as pessoas que perderam o 
feijão, o milho, a sua produção, os seus animais, elas 
passam a ter uma capacidade alimentar menor, mas 
que, com esse complemento, temos como socorrer. A 
rede de proteção hoje é maior e há também atendi-
mento com água.

No meu Estado, em 2003, para dar um exemplo, 
numa situação como essa, nós teríamos de atender a 
1,5 milhão de pessoas. E os sistemas de abastecimento 
de água que foram feitos nos permitem hoje atender 
200 mil pessoas, porque um milhão já são atendidas 
diretamente com água chegando até a sua residên-
cia. Ainda assim, alguns lençois freáticos, alguns len-
çois que abastecem as cidades com poços tubulares 
baixando, inclusive na capital. Ela é interessante. Ela 
ultrapassa a barreira do semi-árido e chega a regiões 
limítrofes com o Tocantins, com o Maranhão, que já é 
da região amazônica, para compreendermos a gravi-
dade dessa situação.
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Então, chamo a atenção para medidas como 
essas, aqui apresentadas, que abrem créditos de até 
R$100 mil para novos contratos, com descontos de 
até 15% para quem pagar em dia, com taxas de 2%; 
e quem já tem contratos, pode, até dezembro de 2013, 
renegociar; e renegociar inclusive com um novo contra-
to: paga, quita aquela dívida que tem taxas elevadas, 
para poder trazer para uma taxa menor, mais reduzida.

Eu vejo ainda importante nesta Medida Provisó-
ria todo um esforço para garantir, além do custeio, fi-
nanciamento não apenas para os agricultores, porque 
os agricultores afetam também diretamente os outros 
serviços, o comércio, as indústrias, enfim. E aqui tam-
bém é colocado que, além da produção agrícola, outros 
setores também são atendidos.

E, é claro, quero concluir já, Sr. Presidente, dizen-
do que um olhar especial para os pequenos contratos, 
até R$35 mil, tem aqui, também, descontos especiais 
tratado pela Presidente Dilma de forma especial.

Destaco, ainda, que feito esse entendimento com 
a Câmara, para a gente dar conta de uma solução 
ao problema dos servidores. O nosso Departamento 
Nacional de Obras de Convivência com o Semi-árido 
– Denocs – poder aqui ter as condições de atender, 
evitando danos aos servidores daquele órgão nas 
gratificações. Aqui é encontrada uma solução para os 
servidores do Denocs, além de criar as ouvidorias, tan-
tos nos órgãos das Regiões Norte e Nordeste como 
também do Centro-Oeste.

Quero dizer que estamos atentos a uma situação 
particular, e eu quero concluir com isso. O Estado de 
Santa Catarina, que trabalha com a pesca, apresenta 
um problema novo, que nunca aconteceu. O Rio Poti, 
no inverno, recebe na sua calha água do Estado do 
Piauí. Nesse período, receberia do Ceará, porque suas 
nascentes estão na divisa do Piauí com o Ceará. Como 
não está chovendo no Ceará, nós estamos tendo um 
problema de nível baixo...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E 
baixou o suficiente para não ter a desova dos peixes. 
Os peixes não subiram para o Rio Parnaíba, onde ele 
desce para a desova. Consequência disso: não tem 
peixe, ou seja, desapareceram. Eu tive uma reunião 
com os pescadores, e estamos trabalhando aqui a fim 
de que se tenha uma solução para problemas novos 
como esse.

Eu queria, com essas palavras, defender a aprova-
ção e dizer que é importante essa situação encontrada 
aqui em relação aos servidores do Denocs. Que ela 
também possa valer como um caminho para os outros 

servidores federais, os quais também defendemos, a 
fim de que tenhamos soluções.

Srª Presidente, por essa razão, pelo Piauí, pelo 
Nordeste, pelas regiões afetadas, defendo aqui a apro-
vação da medida provisória na forma apresentada 
pelo relator.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu gostaria de fazer uma proposta ao Plenário, 
por sugestão do Senador Casildo, que estava presidin-
do, e que também considero uma boa ideia. Nós temos 
nove inscritos e cada um teria direito a dez minutos. 
Na verdade, são nove inscritos fora o relator. Como 
se trata de uma questão que não é tão polêmica, eu 
proporia que, se todos estiverem de acordo, cada um 
dos inscritos falasse cinco minutos.

Há alguém que não concorda? Levante a mão. 
(Pausa.)

Ninguém levantou a mão, então, com a palavra 
o Senador José Pimentel por cinco minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – De acordo, Srª Presidenta. Ótima sugestão.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta desta 
sessão, Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, eu quero parabenizar o Senador Walter Pi-
nheiro, relator desta matéria, pela capacidade política 
de acolher uma série de demandas difíceis, mas, ao 
mesmo tempo, importantíssimas para resolver graves 
problemas dos mais pobres do Brasil que foram apre-
sentadas nesta medida provisória. 

Aqui, nós tínhamos uma determinação do Tribunal 
de Contas da União, ainda de 2010, que determinava 
a cobrança judicial das pequenas dívidas dos peque-
nos produtores rurais da região do semiárido, da re-
gião nordestina, da região de abrangência do Fundo 
Constitucional do Nordeste, o chamado FNE. 

O montante médio dessas dívidas é de apenas 
R$12 mil entre os mais de 600 mil pequenos agricul-
tores familiares da nossa região, a Região Nordeste, 
do semiárido. Essas dívidas estavam sendo todas 
executadas. Já tínhamos, até a data de emissão desta 
medida provisória, no início de 2012, algo em torno de 
150 mil pequenos proprietários executados daqueles 
600 mil que o Tribunal de Contas da União identificou 
que deveriam ser cobrados. 

Quando fizemos o levantamento do custo médio 
do processo judicial, o preço com o cartório, o preço 
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para movimentar a máquina judiciária, o custo médio 
de cada processo desses é de R$10 mil. E, quando se 
analisa, grande parte das dívidas é de R$3 mil, R$4 
mil, dinheiro tomado emprestado do Fundo Constitu-
cional para a compra de uma junta de boi para fazer 
a aragem da terra de 2 hectares, 3 hectares, ou seja, 
de pequenas propriedades; outros, uma pequena for-
rageira para fazer o alimento da criação de cabritos, 
de ovinos, pequenos animais, de pequeno porte. E a 
dívida desses 600 mil pais de família, de pequenos pro-
prietários, numa região onde a produtividade é mínima, 
estava sendo executada. Eles não têm como pagar es-
sas dívidas porque não tiveram safra neste 2012, por 
conta da grande seca naquela região, e fariam parte 
de um cadastro de inadimplência, numa dívida ativa, 
sem qualquer possibilidade de recuperar o seu poder 
de compra. Outros estavam perdendo a sua pequena 
propriedade, de menos de um módulo de terra naquela 
região, para pagar as contas. Muitas vezes não paga-
vam nem o cartório, quanto mais a dívida de R$3 mil, 
R$4 mil, R$5 mil que tinham com o banco.

Portanto, esta medida provisória que o Senador 
Walter Pinheiro está acolhendo resolve o problema 
desses 600 mil pequenos proprietários cuja execução 
judicial só interessava aos cartórios, aos advogados, 
em detrimento da nossa economia e dos pequenos 
proprietários.

Essa medida provisória também amplia o Garantia 
Safra, que é uma espécie de seguro, de proteção ao 
pequeno proprietário, uma espécie de seguro-desem-
prego para o pequeno proprietário, criado em 2001, 
no Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Uma 
boa iniciativa que foi mantida. 

Esse montante deverá passar a ser de R$400 por 
ano, pagos em cinco parcelas de R$80,00. Portanto, 
apenas 75% do salário mínimo é o valor do seguro Ga-
rantia Safra que nós estamos pagando para algo em 
torno de 700 mil pequenos proprietários rurais, nessa 
que é a maior seca dos últimos 60 anos no Nordeste, 
para manter a sua família. 

Volto a lembrar: é menos de um salário mínimo 
que essas pessoas vão receber durante todo esse 
período de estiagem.

Essa medida provisória, Srª Presidenta, para 
concluir, também assegura e reconhece um direito dos 
servidores do Dnocs. Esse benefício...

(Interrupção do som)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ...cha-
mado Bolsa Família foi criado pelo Presidente Sarney, 
em 1987, por decreto. 

Em 2002, o Tribunal de Contas da União proferiu 
uma decisão, dizendo que a Constituição de 1988 não 
tinha incorporado esse decreto no seu arcabouço jurí-
dico e determinou a suspensão do pagamento dessa 
bolsa, como é chamada no Dnocs, e a devolução dos 
valores recebidos.

Em 2006, eu fui o Relator de uma matéria, aqui 
no Congresso Nacional, sobre esse tema. Então re-
gularizamos o pagamento da bolsa, que tem como 
base um percentual sobre o vencimento básico dos 
trabalhadores do Dnocs.

Agora, em 2011, uma decisão da Controladoria-
-Geral da União retomou o acórdão do TCU, de 2002, 
e declarou ilegal esse pagamento com previsão em 
lei, sem revogar a própria lei.

Foi encaminhada, na Medida Provisória nº 568, a 
revogação dessa lei de 2006 e agora, na Medida Pro-
visória nº 565, estamos reparando um erro cometido 
pelo Estado nacional ao longo desse período, porque 
retirava um benefício que vem de 1987 aos servido-
res de um órgão que é fundamental para o semiárido, 
que chamamos a indústria de fazer água na Região 
Nordeste. 

Por isso quero aqui parabenizar o nosso Relator 
e pedir a nossos pares a aprovação do seu parecer.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Pimentel.
Com a palavra o Senador Benedito de Lira, por 

cinco minutos.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Senado Federal hoje analisa esta 
Medida Provisória nº 565, que, ao longo de muitos 
anos, de muito tempo, tem sido uma luta permanente 
dos pequenos produtores deste País, principalmente 
daqueles que vivem da agricultura familiar, na rene-
gociação das suas dívidas, o que realmente tem sido 
traumático ao longo de todo esse tempo. E o nosso 
querido Senador Walter Pinheiro, Relator da Medida 
Provisória nº 565, fez um trabalho extraordinário, em 
muitas oportunidades mediante confrontos com au-
toridades do Governo para viabilizar determinados 
procedimentos para atender o máximo que pudermos 
aos pequenos produtores do Nordeste, particularmen-
te do semiárido.

O que mais criaria dificuldades para esses pe-
quenos agricultores eram exatamente as execuções, 
que eram tratadas nos cartórios das diversas cidades 
do Nordeste brasileiro e do semiárido, porque o cida-
dão não podia pagar uma dívida que, na verdade, ele 
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não teve como pagar porque não produziu. As secas 
do semiárido, por exemplo, não deixaram criar absolu-
tamente nada. Então ele teria que pagar. Pagar como? 
E Walter, num esforço muito grande, numa composição 
com a Câmara dos Deputados, chegou à conclusão 
de adotar determinados procedimentos, como, por 
exemplo, o fim das execuções, isto é, promover a sus-
pensão imediata das execuções das dívidas a partir da 
sua publicação, garantindo ao produtor, realmente, a 
liberdade para buscar novas fontes de crédito. 

A proposta é reunir todas as fontes de financia-
mento em uma só, em uma única negociação, facilitan-
do a liberação dos cadastros dos mutuários que têm 
mais de uma dívida, por exemplo. Quem pode aderir: 
produtores contratados até 30 de dezembro de 2006, 
no valor original de até R$100 mil, que estiverem em 
situação de inadimplência até 30 de junho de 2012. 
Limite de crédito por mutuário: soma dos saldos de-
vedores ajustados e consolidados das operações a 
ser liquidadas, não podendo ultrapassar R$200 mil. 

Depois vêm os prazos: o prazo de pagamento 
do saldo devedor é de 10 anos. Outras regiões: além 
de atender as regiões atingidas pela forte estiagem 
no Nordeste do País e as enchentes do Norte, o Re-
lator propõe a regulamentação em lei das resoluções 
recentes do Governo Federal. 

Além disso, Sra Presidenta, além dessas inova-
ções, temos as novas operações, relatório de emprés-
timos em relação aos empréstimos com recursos dos 
Fundos Constitucionais. A Medida Provisória nº 565, 
de 2012, autoriza o tomador a pedir ao banco admi-
nistrador de sua dívida uma ficha completa com cada 
uma das operações. 

Então, acho que se procedeu, assim, a um bom 
avanço, no que diz respeito a essa angústia que atraves-
sa os pequenos produtores deste País, em especial os 
produtores do semiárido. Eu queria, nesta oportunidade, 
ao encerrar esta minha manifestação, cumprimentar o 
Relator e ao mesmo tempo fazer um apelo aqui a Sua 
Excelência, a nossa Presidenta Dilma, para, ao rece-
ber essa Medida Provisória, não adote nenhum veto, 
porque isso trará prejuízos consideráveis àqueles que 
dependem exatamente de um crédito para minimizar 
as suas dificuldades e ao mesmo tempo produzir para 
si e para comercializar o excedente.

Por isso queria, neste instante, congratular-me 
e, ao mesmo tempo, solicitar que todos os Senadores 
compareçam ao plenário para liquidarmos, de uma 
vez por todas, a aprovação dessa medida provisória.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente. 
Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/ PT 
– SP) – Obrigada, Senador Benedito de Lira. 

Com a palavra o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 

discutir. Sem revisão do orador) – Srª Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 
565, enviada pelo Poder Executivo a esta Casa, tinha, 
na realidade, inicialmente, quatro artigos. Dos quatro 
artigos, um criava o mecanismo do refinanciamento e 
da possibilidade de recuperação de agricultores pre-
judicados pela seca, pela estiagem, no Nordeste e no 
Norte do País. 

Essa medida provisória mereceu análise e, logo 
no prazo regimental, tive a oportunidade de apresentar 
uma emenda que, felizmente, foi acatada pelo nobre 
Senador Walter Pinheiro, que tinha a incumbência de 
relatar aquela proposição governamental. 

A proposição original estabelecia mecanismos 
para resolver as dificuldades que tinham os agriculto-
res das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com 
relação a financiamentos que haviam tomado e que 
precisavam quitar, sem condições devido aos proble-
mas climáticos.

Ora, sabem V. Exªs que o Sul do País, mais pre-
cisamente os Estados do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina e do Paraná, no final do ano passado e até o 
mês de março deste ano, sofreram, com muita dificul-
dade, as conseqüências de uma grande seca, de uma 
grande estiagem. Essa situação climática adversa fez 
com que, também no Sul, os nossos agricultores não 
tivessem condições, como ainda não têm, de quitar 
seus débitos junto às instituições financeiras. 

Ocorreu-me, na ocasião, a idéia de oferecer uma 
emenda à medida provisória dando ao Sul o mesmo 
tratamento que estava sendo dispensado pelo Poder 
Executivo ao Nordeste e à Região Norte. Apresentei 
uma emenda, inclusive no texto da emenda estabele-
ci como valor limite para resolver o problema dos três 
Estados do Sul recursos na ordem de R$5 bilhões, 
que seriam destinados aos nossos agricultores para 
o refinanciamento. Também mencionei na minha pro-
posta como deveria ser liquidada a questão dos juros 
cobrados, como se faria a equalização dos juros, e 
estabeleci em uma emenda bastante ampla detalha-
mentos a respeito dessa operação no Sul do País, uma 
vez que as emendas apresentadas pelo Srs. Senado-
res e Deputados e a própria contribuição do Senador 
Walter Pinheiro especificaram depois detalhamentos 
a respeito dos procedimentos que deveriam ser feitos 
na região originalmente contemplada pela proposição 
do Poder Executivo.
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Estou, de fato, muito feliz por ter sido contem-
plada a minha emenda. Naturalmente, gostaria até 
de agradecer ao Senador Walter Pinheiro, mas devo, 
na verdade, cumprimentar V. Exª, porque teve sensi-
bilidade e, conhecendo a realidade nacional, conhe-
cendo a realidade do Sul do País, onde temos muitas 
propriedades minifundiárias... O acolhimento da nossa 
emenda atende nossas necessidades.

Esperamos, como já disse aqui o Senador Alvaro 
Dias, que o Poder Executivo não vete essa nossa pro-
posição e essa inclusão na medida provisória original 
de vários artigos que tornaram-na mais eficaz, mais 
abrangente, mais brasileira, mais a favor do pequeno, 
mais positiva, em favor da agricultura e do agricultor, 
que precisam, sem dúvida nenhuma, de apoio e aten-
dimento nessa hora de dificuldades. Até porque, muitas 
vezes, Srª Presidente, vemos aqui solução para o se-
tor metalmecânico, para o setor da linha branca, para 
o setor automotivo, mas é a agricultura que sustenta 
este País e é para ela que devemos também endere-
çar nossas forças e nosso apoio. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.

Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima. 
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sra Presiden-
ta, Sras e Srs. Senadores, eu não quero, neste instan-
te, parecer uma voz destoante em relação a todos os 
oradores e oradoras que me sucederam, até porque 
antecipo, desde já, o meu voto favorável ao belo tra-
balho que foi feito pelo Senador Walter Pinheiro, que, 
naturalmente, recebe, por ser da Base do Governo, 
limites de negociações, isso é natural. Não vejo nada 
de estranho nesse tipo de procedimento. 

Portanto, quero, antes de qualquer outra coisa, 
consignar esse meu abraço fraterno ao Senador, em 
reconhecimento a esse trabalho que foi desenvolvido, 
na relatoria da Medida Provisória nº 565, como também 
antecipo a minha manifestação favorável a emendas 
que foram apresentadas, como a do Senador Paulo 
Bauer, que estende a outras regiões do Brasil, nota-
damente o Sul, aquilo que foi refletido como solução 
para o Nordeste. Ao tempo em que também cumpri-
mento o Senador Vital do Rêgo Filho, do meu Estado, 
da nossa querida Paraíba, pela emenda apresentada 
e igualmente acolhida pelo Senador Walter Pinheiro.

Porém, é preciso que este Plenário fique absoluta-
mente atento e reavive a memória, para que possamos 
nos recordar de que essa talvez seja a 10ª, 15ª, quiçá 
20ª iniciativa do Governo, quando, em momentos de 
estiagem no Nordeste, e que não resolve no seu caráter 

definitivo os gravíssimos problemas de financiamento 
rural, sobretudo, na parcela do Semiárido do Nordeste.

Na Paraíba, esse é um tema que vem sendo dis-
cutido de maneira permanente. O Deputado Estadual 
Francisco de Assis Quintans vem realizando uma ver-
dadeira peregrinação Nordeste afora, subsidiado por 
Mário Borba, Presidente da Confederação da Agricul-
tura, e tendo auxílio permanente desse lúcido e ilumi-
nado, referência na nossa região no Semiárido, que 
é Manelito Vilar. Todos são uníssonos em reconhecer 
que a medida novamente traz uma solução paliativa 
para alguns, mas não enfrenta, permita-me, Senador 
Walter, e não há responsabilidade de V. Exª esse as-
pecto, não ataca os problemas estruturais para o finan-
ciamento da produção rural, da produção agrícola no 
Nordeste brasileiro. 

A seca, como desastre climático, é uma perversa 
manifestação, porque ela é silenciosa. Diferentemente 
de uma enchente, que provoca danos visíveis e ime-
diatos e que chamam a atenção, por razões óbvias, da 
mídia, com imagens impactantes, a seca não. A seca 
destrói de forma silenciosa, de forma lenta, de maneira 
gradual e permanente, daí por que possamos aprovar 
hoje o projeto de conversão, mas que façamos, é essa 
a proposta que estarei encaminhando sobretudo no 
meu Estado, a Paraíba, um debate muito mais robusto 
ainda do que já foi feito para que uma nova proposta, 
a exemplo do que foi feito ainda no governo do Presi-
dente Lula, possa ser apresentada e que ataque, de 
forma mais central e direta, de maneira estrutural, os 
graves problemas de financiamento que o produtor 
rural do Semiárido enfrenta.

Fique registrado que vamos aprovar, mas com-
preendendo que a solução definitiva desse modelo 
de financiamento não está longe disso, contemplada 
na proposta que estaremos em breve votando e se-
guramente aprovando, apelando à Presidenta Dilma 
que não vete os pequenos avanços que foram nelas 
consignadas.

Era apenas isso, Sra. Presidente. Agradecimento 
à atenção de todos.

A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Cássio Cunha Lima.

Agora passo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRa LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sra Presidente, 
Sras e Srs. Senadores, gostaria de utilizar o tempo de 
que disponho neste momento para encaminhar favo-
ravelmente a votação do Projeto de Lei de Conversão 
nº 20, de 2012, oriundo da Medida Provisória nº 565, 
de 2012, que viabiliza o apoio a todo o setor produtivo, 
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seja ele agrícola, industrial, comercial ou de serviços, 
que teve suas atividades afetadas pela ocorrência de 
fenômenos naturais, especialmente a seca, que atinge 
fortemente o Nordeste do Brasil.

De fato, o Nordeste vive uma situação dramáti-
ca, objeto de várias matérias veiculadas pela mídia. 
Esta é a seca mais grave nas últimas quatro décadas 
e que se alastra por toda a região. A medida provisó-
ria foi analisada na Comissão Mista, onde recebeu a 
forma de PLV nº 20, de 2012, e também pela Câmara 
dos Deputados. 

O projeto trata do aperfeiçoamento do marco 
legal de dois importantes instrumentos para atender 
as situações de emergências e estados de calamida-
de pública: as normas de funcionamento dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento e do Programa de 
Resposta aos Desastres, do Ministério da Integração 
Nacional. 

Nesse sentido, o PLV permite que o Poder Execu-
tivo institua linhas de crédito especiais, no âmbito dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do 
Nordeste e do Centro-Oeste, destinados a atender os 
setores produtivos situados em Municípios com situa-
ção de emergência ou estado de calamidade pública, 
reconhecidos pelo Governo Federal. 

Não se trata, portanto, de uma medida específica 
para atender às demandas da atual crise da seca que 
assola o Nordeste. Ao contrário, o que vemos aqui é 
uma norma abrangente, que vem aperfeiçoar o marco 
legal de funcionamento dos Fundos Constitucionais 
e que beneficiará não apenas o Nordeste, mas tam-
bém o Norte, o Centro-Oeste, região onde se localiza 
o Estado de Goiás. 

A aprovação desse projeto tem impacto imediato 
de atenuar a crise social e minorar os temores e as 
angústias da população até a chegada das chuvas em 
2013. Como a tensão social tende a se intensificar ao 
longo dos próximos meses, reconheço oportuno o PLV 
nº 20, de 2012. 

Outro ponto importante do projeto, Sra Presiden-
te, é a ampliação do valor do Auxílio Emergencial de 
Financiamento, criado em 2004. Hoje o valor desse 
benefício é de R$300,00. O projeto, além de ampliar 
essa quantia para R$400,00, altera o valor mínimo das 
parcelas mediante as quais o auxílio será entregue às 
famílias, que passou de R$60,00 para R$80,00. 

Essa alteração é muito oportuna para o enfren-
tamento das consequências da seca no Nordeste, 
mas também consiste na modificação do valor de um 
instrumento de caráter geral, instituído, como já disse, 

pela Lei nº 10.954, no âmbito do Programa de Res-
posta aos Desastres. 

Acrescento, ainda, os seguintes dados que con-
sidero importantes, Sras e Srs. Senadores. 

Pelo projeto, aproximadamente 500 mil famílias 
serão beneficiadas. 

Será utilizado o cadastro único para todos os pro-
gramas sociais do Governo, o que fortalece o marke-
ting institucional das atividades de assistência social. 

Além disso, a concessão do Auxílio Emergencial 
Financeiro não atenderá os agricultores familiares que 
já são assistidos com o Programa Garantia Safra, o 
que indica uma otimização da assistência às vítimas 
da seca, na medida em que evita a duplicidade de 
atendimentos.

É importante ressaltar que o projeto de lei é re-
sultado de um amplo debate realizado em dezenas de 
reuniões com Parlamentares, lideranças dos agentes 
econômicos e sociais das regiões atendidas pelos fun-
dos e com autoridades e técnicos do Poder Executivo. 
É mais uma prova da importância do Poder Legislativo 
no sentido de aperfeiçoar as decisões adotadas pelo 
Palácio do Planalto.

Portanto, Srª Presidente, quero aqui manifestar 
o meu apoio a este projeto de lei e dizer da sua opor-
tunidade e da alegria de, nesta tarde, poder votar um 
projeto da mais alta relevância para o nosso País.

Muito obrigada, Sra Presidente.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sra Presidente, Sras 
e Srs. Senadores, a MP nº 565, de 2012, da relatoria 
do Senador Walter Pinheiro, veio em um apelo princi-
palmente do Nordeste, por conta da seca, porque nós 
víamos os nossos produtores rurais sofrerem e muito 
neste ano no Nordeste. 

E nós sabemos que, se a agricultura vai bem, a 
cidade vai bem, o comércio vai bem. O Governo brasi-
leiro percebeu isso e colocou essa medida provisória 
para atender os Municípios em situação de emergên-
cia, em estado de calamidade, para socorrer por meio 
dos fundos do Norte e do Nordeste, em um amparo 
com créditos especiais.

Só que a intempéries climáticas não afetam tão 
somente o Nordeste. Nós sabemos que o Nordeste 
tem o maior problema com a seca. Mas as intempéries 
climáticas afetam também a Região Norte, como nós 
vimos, recentemente, as enchentes em Rio Branco e 
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também em Manaus. Afetam Santa Catarina, como 
nós vimos, há poucos anos, os deslizamentos de terra 
em Itajaí; o Rio de Janeiro e a região serrana do Rio; o 
Estado do Paraná, quando nós vimos aquela catástrofe 
ocorrida no litoral do Paraná, onde parte da Serra do 
Mar desmoronou e alagou, levou lama a cidades como 
Morretes e Antonina. 

Mas a seca assola também o Paraná. Conversa-
va há pouco com o Senador Tomás Correia, Senador 
do Estado de Rondônia, mas também paranaense e 
conhecedor profundo daquele Estado, e ele me lem-
brava de que não se restringem ao Paraná a seca e as 
enchentes, mas também as geadas, o frio, que pode 
vir justamente, Senador Tomás Correia, no momento 
em que o agricultor está com a sua lavoura plantada 
e ainda não devidamente madura. E aí vem uma ge-
ada e traz prejuízos muito grandes para o agricultor, 
principalmente para o agricultor familiar.

Então, venho à tribuna para enaltecer a emen-
da colocada pelo Senador Paulo Bauer, do Estado de 
Santa Catarina, que foi iluminado naquele momento, 
ao dizer: “Esses problemas climáticos também ocor-
rem no Sul.”

Nós tivemos uma ajuda do Governo Federal, Se-
nadora Ana Amélia, há menos de um ano, de cerca de 
R$10 milhões, acho que para cada um dos Estados – 
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina –, para 
socorrer os Municípios que estavam vivendo estado 
de calamidade por conta da seca.

O prejuízo causado pela seca no Sul do País, nos 
últimos dois anos, ultrapassou os R$20 bilhões. Ago-
ra, o grande e o médio produtor sobrevivem, o médio 
comerciante sobrevive. E como é que sobrevive o pe-
queno agricultor, o agricultor familiar? Sabemos que o 
Estado do Paraná é o segundo Estado em agricultores 
familiares do Brasil, só perdendo para Minas Gerais. 

Então, esta emenda vem atender todo o Brasil e 
vai atender quem? Vai atender os Municípios em es-
tado de emergência ou calamidade decretados pelo 
Governo Federal.

E eu quero dizer o seguinte, para encerrar, Srª 
Presidente: nós precisamos da regulamentação do 
Fundo de Catástrofes. O Fundo de Catástrofes é emer-
gencial.

Vejam o que aconteceu no Japão depois da ca-
tástrofe lá em Fukushima. Já está recuperado. Mas isso 
não acontece na mesma velocidade no Brasil. Por isso, 
precisamos dessa regulamentação, para que possamos 
constituir esse Fundo, que venha socorrer o brasilei-
ro quando precisa e no momento em que ele precisa.

Então, Srª Presidente, peço a todos os nossos 
queridos Senadores e Senadoras a aprovação desta 
Medida Provisória 565, de 2012. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
ta, Srªs e Srs. Senadores, a MP 565/2012 promove 
importantes ações do Governo Federal, com o objeti-
vo de viabilizar apoio aos agricultores familiares, de-
mais produtores rurais, empreendimentos industriais, 
comerciais e de serviços que tiveram suas atividades 
afetadas pela ocorrência de fenômenos naturais nas 
diversas regiões do País, mas de forma muito especial 
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

A proposta, aperfeiçoada pelo ilustre Líder Se-
nador Walter Pinheiro, Relator da matéria na Comis-
são Mista destinada a apreciá-la, promove ajuste no 
marco legal dos fundos constitucionais, impulsiona a 
recuperação da capacidade de investimento do setor 
rural nordestino, além de implementar diversas medi-
das para amenizar as situações de emergência ou de 
estado de calamidade pública.

Na Amazônia, Srª Presidente, região a que per-
tenço, medidas de natureza institucional vão facilitar o 
atendimento de diversas famílias atingidas pelas en-
chentes. Ressalta-se a possibilidade de renegociação 
da dívida do setor rural, normalmente o mais afetado 
pelas adversidades climáticas.

Outra medida fundamental refere-se à suspensão 
de execuções fiscais, bem como de outras execuções 
de dívidas rurais, o que contribuirá sobremaneira para 
recuperação de atividades produtivas essenciais para 
as regiões em foco.

Sem dúvida, a suspensão das execuções, sejam 
fiscais, sejam cíveis, revela-se de extrema urgência. 
A permanência da situação até então vigente, o que 
obviamente significaria a impossibilidade de renego-
ciação de dívidas, tornaria inelegível para contratação 
das operações de crédito de emergência aqueles que 
mais necessitam dele, o pequeno produtor rural e o 
agricultor familiar.

Trata-se, enfim, de reverter as condições des-
favoráveis que enfrentam esses produtores, para, a 
partir daí, buscarem a superação desse desafortuna-
do momento.

Cabe salientar, ainda que suposto, que as trá-
gicas consequências da estiagem e das enchentes, 
tanto na Região Nordeste quanto na Região Nor-
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te, não serão completamente resolvidas, nem se 
encerram com as presentes medidas. No entanto, 
elas se revestem de inequívoca relevância ao con-
tribuir para mitigar o drama e atender as demandas 
da população e dos agentes econômicos das áreas 
afetadas pela seca.

Na Região Sul, por sua vez, os produtores de 
Municípios que tiveram decretada situação de emer-
gência ou calamidade pública também serão igual-
mente contemplados com linhas de crédito especial.

Pelo exposto, ciente de que a capacidade de 
resposta da Administração Pública diante de fenôme-
nos naturais deve ser tempestiva, encaminhamos pela 
aprovação da Medida Provisória, na forma do PLV n° 
20/2012.

Mas, Srª Presidente, Sr. Relator Senador Walter 
Pinheiro, Srªs e Srs. Senadores, eu quero aqui chamar 
a atenção dos senhores Senadores e Senadoras para 
que possamos compreender o desafio de lutarmos 
junto ao Executivo, Senador Capiberibe, para que es-
sas conquistas ora aprovadas nesta medida provisória 
não venham a ser vetadas pelo Governo Federal. Eu 
me refiro a textos que estão incluídos com o apoio da 
esmagadora maioria dos Senadores e frutos de largo 
entendimento com o Senador Walter Pinheiro, como 
relator desta matéria, e que representam avanços, 
como, por exemplo, incluir, nas ouvidorias da Sudam, 
Sudene e Sudeco, representantes da sociedade civil; 
retirar os limites para empréstimo ao comércio com 
recursos dos fundos constitucionais, o que garantiria a 
recuperação econômica de diversos setores da nossa 
economia do Norte e do Nordeste.

O Ministério da Fazenda, por outro lado, também 
encaminha indicação de vetos para artigos importan-
tíssimos que permitem mecanismo de pagamento, 
por exemplo, antecipado de juros vincendos para que 
se possa estimular a recuperação econômica; o que 
concede linhas de crédito para a Região Sul, atingida 
pela estiagem; que repactua e adia o pagamento de 
parcelas previdenciárias de Municípios em situação de 
emergência e calamidade pública. Além disso, destina 
os recursos das parcelas, cujo pagamento foi adiado, 
para ações em benefícios da população atingida pela 
seca. E, finalmente, prorroga o prazo de suspensão 
de execuções fiscais da dívida da União.

Portanto, Srª Presidente, quero deixar aqui, em 
nome da Liderança, este apelo para que toda a base, 
Senador Walter Pinheiro, e todos os líderes que com-
põem os partidos da base possam juntos trabalhar 
junto ao Governo Federal para que as conquistas al-
cançadas por esta MP possam ser materializadas pela 

sanção da Srª Presidente, mulher comprometida com 
o desenvolvimento e a recuperação dessas regiões 
dramaticamente atingidas por desastres naturais, a 
ponto de ela ter lançado um PAC específico para fazer 
o enfrentamento dos desastres naturais.

Portanto, fica aqui, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a informação com a transparência e a le-
aldade que é característica desta liderança aos senho-
res líderes e aos senhores e senhoras Senadoras de 
que há uma luta a ser travada junto ao Governo para 
que possamos fazer com que esta MP seja homolo-
gada, sancionada sem vetos pela Senhora Presidente 
da República.

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

SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-

dares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, conforme 
já evidenciaram Senadores e Senadoras que ocuparam 
esta tribuna, a Medida Provisória 565, de 2012, que foi 
relatada pelo ilustre Parlamentar do Estado da Bahia 
o Senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalha-
dores, é uma proposição que, entre outros benefícios, 
atende substancialmente às regiões que sofreram as 
consequências dos efeitos das enchentes e das secas, 
notadamente ocorridas no Nordeste do nosso País.

Nós sabemos que o Nordeste tem uma participa-
ção no PIB nacional cada vez mais crescente. A última 
atualização do IBGE aponta que o Nordeste do Brasil 
tem uma participação de 13,5% no PIB nacional, sig-
nificando dizer que a região, ao invés de decrescer, 
cresceu na economia do nosso País, ao passo que 
outras regiões, como a Sudeste, sofreram o impacto 
da crise internacional, porque houve um decréscimo, 
uma queda da participação da Região Sudeste no PIB 
ou no crescimento nacional. 

Por outro lado, o Nordeste se ressente não só das 
secas, mas também de dívidas antigas, velhas, venci-
das, das quais os produtores rurais se acham impos-
sibilitados de fazer o pagamento, muitas das quais já 
em fase de execução. E os produtores rurais poderiam 
estar perdendo, Senador Walter Pinheiro, as suas pe-
quenas propriedades em razão desse endividamento, 
que abateu a nossa Região Nordeste.

Esta medida provisória ressalva os pequenos 
proprietários que chegaram a esse nível de endivida-
mento, com o perigo de perderem as suas propriedades 
e, também, de restringirem ou anularem a sua própria 
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atividade econômica, o que seria de alto prejuízo para 
a nossa região nordestina. 

Eu também quero destacar, nestes poucos mi-
nutos que a Mesa me concedeu - um acordo de todos 
nós -, que os Municípios atingidos pelas enchentes, 
pelas secas, pelas calamidades públicas poderão fazer 
uma repactuação de suas dívidas com a Previdência 
Social, o INSS. Isso vai atingir um número muito gran-
de de Municípios, porque nós temos conhecimento de 
que o grande gargalo da municipalidade brasileira é o 
seu endividamento, que imprime um impacto negati-
vo sobre a gestão administrativa dos nossos prefeitos 
municipais.

Por isso, essa iniciativa da Presidenta Dilma vem 
amenizar, sem dúvida alguma, as já depauperadas 
receitas municipais de todo o Brasil, especialmente 
daquelas regiões que sofreram os impactos da cala-
midade pública, seja das enchentes, seja das geadas, 
seja das secas como o Nordeste. 

Srª Presidenta, eu quero enfatizar que pelo me-
nos 125 mil produtores já estão na fase de execução 
e essas cobranças serão imediatamente suspensas 
com a aprovação desta medida provisória. A repactu-
ação deve se dar até 30 de dezembro de 2012 pelos 
produtores e interessados. 

Outro ponto destacado pelo Relator é a possibili-
dade de o produtor reunir todas as dívidas de diferentes 
fontes nessa nova renegociação, liberando o cadastro 
do produtor, que, muitas vezes, fica impedido de buscar 
novas linhas de crédito em função da inadimplência em 
mais de uma instituição de crédito. Isto é, o pequeno 
produtor de até R$100 mil, de até R$200 mil vai rece-
ber benefício direto por meio desta medida provisória.

Por fim, Srª Presidenta, o auxílio emergencial, que 
era de R$300,00, vai passar a R$400,00. É um auxílio 
à população atingida pela seca, que é garantido, por-
tanto, por meio desta medida provisória.

Votarei favoravelmente a esta matéria e tenho 
certeza absoluta de que ela vem ao encontro do desejo 
dos prefeitos municipais atingidos pelas secas e pelas 
enchentes e também dos pequenos produtores rurais 
que serão beneficiados com esta acertada medida. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Valadares. 

Com a palavra o Relator, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta 
Suplicy, minha cara Presidenta, Srªs e Srs. Senado-
res, eu quero chamar atenção para este importante 
projeto, agora aqui transformado em projeto de lei de 
conversão, a Medida Provisória nº 565, principalmente 

pelos seus aspectos, já levantados por diversos Srs. e 
Srªs Senadoras. Eu quero destacar algumas questões 
fundamentais. 

A primeira delas é um ponto muito bem tocado 
aqui pela Senadora Lúcia Vânia: quando nós instituí-
mos para além de ações específicas ou pontuais, Se-
nador Alvaro Dias, mas também a mudança do marco 
na relação com o uso dos fundos constitucionais. É 
importante salientar isso, é fundamental deixar claro 
que é a medida provisória que institui linha de crédito, 
que abre novas perspectivas e que permite, de forma 
bem ampla, a possibilidade de resolução de proble-
mas cruciais.

A segunda questão para a qual quero chamar a 
atenção tem a ver com a linha emergencial. Tratamos 
da estruturação, mas tratamos também do momento, 
da fase, do período da seca e do período da enchente. 
Portanto, na linha emergencial foi possível trabalhar com 
um auxílio financeiro para atender, por meio do Bolsa 
Estiagem, às famílias de agricultores que não eram 
assistidos pelo programa Garantia-Safra – que durante 
esse período foi amplamente adotado, é fundamental 
lembrar isso, no socorro, meu caro Vital, a milhares 
e milhares de famílias espalhadas pelo Brasil afora.

No art. 3º, que trata exatamente do prazo, é im-
portante a gente chamar a atenção no que diz respei-
to a essa nova versão da Medida Provisória, o auxílio 
financeiro, as emendas que foram aportadas fazendo 
essa ampliação. Aí, eu quero adentrar, Senadora Mar-
ta, no que basicamente constitui esse novo projeto, o 
projeto de lei de conversão da Medida Provisória. A 
abordagem feita agora no PLV é uma abordagem de 
recuperação da capacidade de investimento no meio 
rural. Essa é uma questão fundamental, com destaque 
para a liquidação das dívidas rurais, a criação de no-
vas condições para o tratamento das pendências do 
crédito rural já em curso na justiça. 

Portanto, V. Exª, Senador Vital do Rêgo, que é o 
homem das chamadas andanças jurídicas, sabe exa-
tamente como, de forma cruel, esses agricultores têm 
às vezes pagado, Senador Agripino, com um trator 
que é a sua ferramenta de trabalho. De nada serve o 
sequestro ou o bloqueio desse bem. Para quê? Para 
pagar que dívida? Mas serve, sim, para cada vez mais 
estrangular e levar a um fato cada vez mais depreciati-
vo daquele equipamento e, ao mesmo tempo, tirando 
do agricultor a sua principal ferramenta.

Passada a estiagem, que ferramenta usará esse 
agricultor para voltar a arar a sua terra?

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Per-
mita-me um aparte, Senador?
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Portanto, esse é um complemento fundamental nesse 
esforço de superação do problema do endividamento 
rural que nós tratamos em diversos artigos – no 6º, 
no 7º e no 8º –, com medidas adicionais para liberar o 
produtor rural dessas amarras da dívida passada cujas 
cobranças já estavam em execução judicial.

Chamo a atenção para dois aspectos: aprovada 
a Medida Provisória, sancionada essa lei, suspendem-
-se, automaticamente, todas as execuções; e, feita a 
repactuação, extinguem-se, automaticamente, todos 
os processos jurídicos, todas as execuções, todas as 
ações, como se fosse uma quitação judicial.

Portanto, essa é uma grande conquista. Tive a 
oportunidade de elaborar isso, com a participação de 
diversos Senadores, numa espécie de consagração 
das ideias, e de colocar nessa Medida Provisória, re-
sultado, Senador Agripino, daquela reunião que fize-
mos na Liderança do Governo com V. Exª, o Senador 
Vital, o Senador Renan, o Senador Gim, o Senador 
Benedito de Lira...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ... 
e o Senador Eduardo Braga.

Obrigado, Senadora.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Se-

nador Walter, quando puder, permita-me um aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Deixe-me apenas completar essa terceira parte para 
a qual quero chamar a atenção, uma vez que ela é 
muito importante e trata exatamente da problemática 
do impacto social e econômico das situações de emer-
gência e principalmente da questão da calamidade. É 
bom lembrarmos essa importante emenda do Senador 
Vital do Rêgo. Eu quero analisar isso, meu caro Sena-
dor Jayme Campos.

Ora, se eu estou trabalhando uma medida pro-
visória cujo objetivo é livrar o agricultor da execução, 
limpar o seu nome no cadastro, permitir nova linha de 
crédito, renegociar a sua dívida por conta exatamente 
da escassez, seja por chuva, seja por longa estiagem, 
quem perde também nessa lógica? O Município. Os 
Municípios brasileiros, notadamente, ou melhor, majo-
ritariamente, vivem da agricultura. Ora, se isso causa, 
eu diria, uma espécie de prejuízo, é lógico que a eco-
nomia daquele Município há de padecer. Para encon-
trar mais uma solução de alívio para esses Municípios, 
acatamos a emenda do Senado Vital do Rêgo, que 
trata exatamente da possibilidade de parcelar a dívida 
com a Previdência, no ano, no período da calamidade.

E aí me espanta alguns dizerem que estamos 
tentando tirar recursos da Previdência, meu caro Se-
nador Agripino, para colocar na agricultura. Não. Sim-
plesmente estou alongando, modificando a forma de 
pagamento à Previdência do resultado daquele ano 
somente. O Município pagará à Previdência de uma 
outra forma, com um alongamento, com uma quanti-
dade de parcelas bem maior.

Um aparte ao Senador Agripino Maia.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-

dor Walter Pinheiro, quero cumprimentar V. Exª pelo 
longo e competente trabalho que fez para arredondar o 
trecho desta Medida Provisória, transformada em pro-
jeto de lei de conversão. Sou testemunha, até porque 
tivemos algumas reuniões sobre matérias que estão 
incluídas nesta Medida Provisória e sou testemunha 
do esforço de V. Exª e do espírito público em favor 
principalmente do Município em estado de calamidade 
e do pequeno produtor rural. Agora, já ouvi, Senador 
Walter Pinheiro, algumas vozes circulando com infor-
mações de que o Planalto vetaria alguns pontos des-
ta Medida Provisória, que V. Exª, com tanto esmero e 
com tanto cuidado, procurou trazer ao Plenário para 
aprovação. Tanto esforço e a perspectiva, uma Espada 
de Dâmocles na cabeça de nós todos, a perspectiva 
de veto pelo Palácio do Planalto de alguns benefícios 
para categorias que são as mais necessitadas, que é 
o pequeno produtor rural, o devedor de uma pequena 
parcela, e Município atingido por calamidade. Eu que-
ria, a par de fazer essa observação do trabalho de V. 
Exª e da minha preocupação com o veto, alertar V. Exª 
para um fato que ocorreu quando V. Exª não era ainda 
Senador e eu já o era, no mandato anterior. Quanto à 
MPV 472, de 2009, eu, o Senador Renan Calheiros, o 
Senador Romero Jucá, o Senador Vital do Rêgo, um 
grupo de Senadores do Nordeste batalhou fortemente 
pela anistia de empréstimos concedidos pelo Banco do 
Nordeste em valor inicial de até R$10 mil. Eram emprés-
timos concedidos a pessoas que não tinham a menor 
condição de pagar, que estavam inadimplentes e que 
estavam, portanto, impedidos de gerar o seu próprio 
emprego. Foi uma luta pertinaz que, ao final, foi coroada 
de êxito, porque conseguimos aprovar e a matéria não 
foi vetada, porque, na negociação congressual, ficou 
estendido o braço ao Palácio do Planalto, que tomou 
o compromisso de, nos termos em que os fatos foram 
anunciados, não haver veto e não houve veto. Apenas, 
Senador Walter, houve um fato de que sou testemu-
nha, porque, na hora em que a matéria foi aprovada, 
eu desejei a sua implementação imediatamente. E 
um detalhe na Emenda 16 da MPV 472 procrastinou 
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a eficácia da matéria. A pequena citação: “observadas 
as condições definidas pelo Conselho Monetário Na-
cional para essas operações de crédito” fez com que 
a aplicação da anistia demorasse no mínimo um ano. 
Coisa semelhante se encontra no texto atual. O art. 1º, 
§4º diz: “Os encargos financeiros, prazos, limites, fina-
lidades e demais condições dos financiamentos serão 
definidos pelo Conselho Monetário Nacional, a partir 
de proposta apresentada pelo Ministério da Integração 
Nacional”. Eu tenho receio, Senador Walter Pinheiro, 
de que todo o trabalho de V. Exª e todo o empenho do 
Congresso se frustrem diante da expectativa de o Con-
selho Monetário Nacional não se reunir para apreciar 
essa matéria ou o Ministério da Integração Nacional, 
movido por alguma força, não apresentar a proposta. 
Aí, perde-se a eficácia de todo o plano de renegocia-
ção de débitos até R$200 mil. Eu gostaria que V. Exª 
ficasse atento a esse fato em função de uma experi-
ência pretérita que eu vivi, e como foi difícil superar. 
Ao final, o Conselho Monetário, pressionado, definiu 
as regras e a anistia ocorreu, mas um ano e tanto de-
pois da guerra campal que foi neste plenário para se 
aprovar a anistia dos R$10 mil. Fica aqui a sugestão. 
V. Exª é líder do seu partido, tem penetração no Palá-
cio do Planalto e eu gostaria que V. Exª fosse o nosso 
arauto para a superação dessa dificuldade, que é letal.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Walter Pinheiro, permite um aparte?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Se-
nador Paulo Paim, vou ceder um aparte. Em seguida, 
Senadora Marta, vou ler três ou quatro pontos e en-
cerrar a minha abordagem sobre a Medida Provisória.

Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Walter Pinheiro, só quero cumprimentá-lo rapidamente. 
Tanto eu, quanto a Senadora Ana Amélia e o Senador 
Pedro Simon estávamos muito preocupados com a si-
tuação dos agricultores do Sul. Mais de 300 cidades 
em situação de emergência, devido principalmente à 
seca. Conversamos os três com V. Exª, que disse que 
atenderia à Região Sul também. Dialogamos com o 
Senador Paulo Bauer, para que pelo menos a emen-
da dele também tivesse o aval de V. Exª. V. Exª aten-
deu dentro do possível às demandas do País e não 
somente da sua região. Por isso, ficam aqui os meus 
cumprimentos. V. Exª foi Relator de uma emenda que 
atende a todos os Estados e só pode ter aqui, nesta 
Casa, a votação por unanimidade.

E claro que sou daqueles que buscará, junto 
com V. Exª, interagir junto ao Executivo para que não 
haja nenhum veto. Parabéns a V. Exª! A Senadora Ana 
Amélia aqui ao lado, o Senador Pedro Simon, todos 
já falaram na tribuna e eu tinha que também registrar 
esse muito obrigado a V. Exª. Parabéns pelo relatório!

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – PB) – 
Pois não, Senador Vital.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – V. Exª 
está escrevendo uma página muito bonita na sua his-
tória; não apenas na sua história política de sindicalis-
ta, a quem já ouvi nas andanças pelo Brasil afora, no 
ano passado, mas na sua história de homem; na sua 
história de ser humano, de cristão. V. Exª, como Par-
lamentar, recebeu uma missão e sobre ela se debru-
çou durante alguns meses; não se debruçou apenas 
como o homem-função, Senador da República pelo 
Estado da Bahia, Líder do seu partido, mas como um 
homem-ser. O senhor não sabe as vozes do semi-árido 
baiano; quantos já tiveram de ceifar vidas por força dos 
sequestros, das penhoras de seus bens, por injustiças 
muitas vezes cometidas, demoradas aqui, em Brasília, 
e as coisas sem acontecer na Bahia, na Paraíba, no 
Piauí, em Alagoas, no Nordeste, no Rio Grande. Ora, 
Senador Walter Pinheiro, dessa Medida Provisória – 
que veio em socorro e o Governo em boa hora o fez 
para a seca; fui o primeiro orador da tribuna a falar so-
bre a nossa seca, que este ano castiga mais do que 
em todos os anos anteriores – V. Exª foi um artesão; 
um artesão, porque soube conter as pressões – e eu 
sei o tamanho delas a V. Exª –, mas soube ouvir as 
vozes de quantos esperavam de V. Exª a postura que 
V. Exª teve hoje, na tribuna, e a postura que os nossos 
companheiros de bancada, os nossos companheiros 
aliados, e os nossos companheiros do Parlamento, na 
Câmara dos Deputados, tiveram ao apreciar essa me-
dida provisória. Quero agradecer penhoradamente o 
empenho do Líder do Governo na Câmara, Deputado 
Arlindo Chinaglia, que foi intransigente em defender o 
relatório de V. Exª. Eu, ao agradecer a sensibilidade que 
V. Exª teve a nossa emenda em favor das prefeituras 
do Brasil afora, suspendendo temporariamente, alon-
gando para que essas prefeituras pudessem destinar 
ações em defesa dos emergenciados, dos munícipes 
emergenciados, em favor deles contra a seca. Quero 
dizer que a suspensão da execução, Senador Pinheiro, 
a suspensão da execução desses contratos, que acon-
tece imediatamente, como V. Exª colocou, não apenas 
salvará patrimônios, salvará vidas. Muito obrigado.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu 
que agradeço, Senador Vital do Rêgo. Quero concluir 
aqui, Senadora Marta...

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Se-
nador...

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy Bloco/PT – 
SP) – Para concluir, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Vou concluir, Senadora.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Se-
nador...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Os 
financiamentos com os recursos dos fundos constitu-
cionais, o aspecto, inclusive, de a gente aumentar o 
limite do empréstimo no valor de até R$100 mil; o Bolsa 
Estiagem, de R$400,00, para atender, Senador Vital, 
quase 700 mil famílias no País, número mais ou me-
nos em torno de 698 mil; refinanciamento das dívidas 
rurais, algo em torno de 363 mil famílias; a autoriza-
ção do Poder Executivo para novas linhas de crédito 
com recursos do FNE, FNO e o FCO; as condições de 
contratações dessas linhas, como, por exemplo, 1% de 
juros – vou dar, Senador Renan, um aparte a V. Exª – 
com juros, Senador Renan, de 1% para empréstimos 
de até R$12 mil e 3,5% de juros para os empréstimos 
acima de R$12 mil.

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy Bloco/PT – 
SP) – Desculpe interrompê-lo, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Vou concluir.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy Bloco/PT – 
SP) – Não, não. É outra coisa. O senhor não estava 
vendo, estava de costas, mas também o Senador Pe-
dro Simon quer fazer um aparte em seguida.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Ah, eu não vi. Senador Renan e o Senador Pedro Si-
mon. Deixe-me concluir essa parte e eu concedo um 
aparte a eles.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy Bloco/PT – 
SP) – Então, vou fazer uma coisa. Vamos dar mais cinco 
minutos para cada um fazer o aparte e encerramos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu 
vou concluir só essa parte, Senador Renan e Senador 
Pedro Simon, para dizer que esse agricultor ainda con-
tará com um bônus de adimplência de 40%, o auxílio 
emergencial financeiro para o Programa de Resposta 
aos Desastres (PRD), do Ministério da Integração, de 
R$300,00 para R$400,00.

A questão central, Senador Renan, que é impor-
tante a gente chamar a atenção, a possibilidade inclusive 
da retirada dos juros, das multas, ficando só os encargos 
da normalidade naquela dívida contraída pelos agricul-
tores, nós colocamos a possibilidade da antecipação 
para o pagamento do Pesa, a própria questão que en-
volve – e aí é importante lembrar isso aqui –, que é a 
questão do prazo, prorroga o prazo da suspensão das 
execuções fiscais da dívida da União, a dívida ativa e a 
própria questão da prorrogação do prazo do cacau, que 
não é nenhum benefício senão permitir a extensão para 
que algo em torno de 1.200 cacauicultores possam ter 
o direito de repactuar as suas dívidas. 

Então, portanto, esse esforço foi feito exatamente 
com esse conjunto de apoios, mas, principalmente, com 
a decisão dos líderes aqui na Casa, dos Senadores, 
e como citou muito bem o Senador Vital do Rêgo, o 
Senador que lembrou aqui a participação do Arlindo 
Chinaglia, mas quero citar o meu companheiro de Ala-
goas, o Deputado Arthur de Lira, que foi um parceiro 
da primeira hora e que teve oportunidade de nos aju-
dar muito na aprovação dessa matéria. 

Portanto, aprovamos uma matéria, se não dos 
sonhos, mas pelo menos que vai ao encontro desse 
momento de dificuldade por que passam diversos agri-
cultores e agricultoras em nosso Brasil. 

Um aparte ao Senador Renan. 
Aliás, Senador Renan, permita-me conceder um 

aparte primeiro ao Senador Pedro Simon. Aí, na sequ-
ência, dou o aparte a V. Exª. 

Senador Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu 

agradeço a V. Exª. É claro que Líder tem que falar em 
último lugar, dar a última palavra. Eu quero agradecer 
a V. Exª. Eu sei que o Senador Paim já o fez, a Sena-
dora Ana Amélia se não fez, está fazendo, mas nós 
do Rio Grande do Sul queremos agradecer a grande-
za de V. Exª, que entendeu que o projeto, como veio, 
era muito injusto para os Estados do Sul. Porque nós 
tivemos uma imensidão de Municípios que sofreram 
e perdemos muito nessa safra, exatamente devido a 
estiagem. Veja V. Exª, ontem eu estava na inauguração 
da Expointer, a mais importante festa agropastoril da 
América Latina, e estava embaixo d’água. As pessoas 
chorando por causa da estiagem, as dificuldades da 
falta e, no entanto, a chuva estava ali. O art. nº 9, V. 
Exª teve a gentileza, não digo que na íntegra, mas em 
grande parte, V. Exª acatou a sugestão da Senadora 
Ana Amélia, do Paim, minha e de muitas representa-
ções do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito a V. Exª. 
O Rio Grande do Sul já sabia, porque nós avisamos 
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da emenda de V. Exª. E já sabia porque nós avisamos 
que ela passaria nesta Casa. E somos muito gratos 
pela grandeza de V. Exª, pelo espírito público. Eu vi a 
primeira reação de V. Exª e entendi. “Mas vai atrapalhar 
o Nordeste”, mas V. Exª teve a capacidade de, mesmo 
que pudesse atrapalhar o Nordeste, e graças a Deus 
não atrapalhou, de entender a importância e o signi-
ficado da nossa pretensão. Muito obrigado a V. Exª.

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

Senadora Ana Amélia e, depois, Senador Renan.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Apenas 

também, em nome desses produtores rurais do nos-
so Estado, e o Senador Simon e Senador Paulo Paim 
já o fizeram, manifestar o nosso agradecimento. Mas 
preciso dizer também que V. Exª se submeteu a uma 
injustiça, no início da apreciação dessa matéria, por 
uma parte da imprensa. Então, penso que é preciso 
agora deixar muito claro a sua preocupação social com 
esses pequenos agricultores que foram vítimas não só 
na sua Bahia, mas em várias regiões do Nordeste e 
no Sul do País, como o nosso Estado, o Rio Grande 
do Sul. Então, Senador Walter Pinheiro, tenha a cer-
teza e a convicção de que o dever foi cumprido com 
grande competência por V. Exª, com grande espírito 
cívico e ao seu trabalho nessa engenharia de construir 
uma solução que abranja todos sem discriminação. Foi 
esse o grande ganho da sua contribuição valiosa nes-
se processo. Muito obrigada, Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senadora Ana Amélia.

Senador Renan Calheiros.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador 

Walter Pinheiro, primeiramente, queria cumprimentar 
V. Exª pelo relatório, pelo parecer, pelos avanços que 
nós conquistamos na tramitação dessa medida provi-
sória. Realmente, a situação do agricultor do Nordeste, 
e permita-me especificar apenas isso, é fundamental 
que seja mais uma vez defendida agora. Os agricul-
tores, os pequenos agricultores, aqueles que na sua 
maioria tomaram um financiamento de até R$100 mil 
na origem, estão apavorados, verdadeiramente apa-
vorados, porque estão sendo executados. E esses 
avanços com relação à renegociação, com relação 
ao rebate, com relação ao bônus de adimplência, são 
conquistas que precisamos preservar junto ao Minis-
tério da Fazenda e junto ao Governo Federal. Eu ouvi 
a intervenção de V. Exª, ouvi também a do Líder do 
Governo nesta Casa, o Senado Federal, e é fundamen-
tal, não só durante a votação, que possamos trabalhar 
juntos, somando esforços, para que a gente possa 
manter essas conquistas, sobretudo a suspensão da 

execução dessas dívidas. Não tem sentido nenhum, 
absolutamente nenhum, que os agricultores, que os 
pequenos agricultores, vivam na iminência de perder as 
suas terras. Essas dívidas foram reajustadas pela TJLP, 
receberam multas e mais multas. Precisamos ter uma 
regra para facilitar o pagamento dessas dívidas pelos 
agricultores. Fui Relator da Medida Provisória que fez 
a isenção do pagamento das dívidas das universida-
des filantrópicas para permitirmos, dentre outras coi-
sas, a continuidade do ProUni. Naquela oportunidade, 
naquela medida provisória, nós fizemos a isenção de 
quase R$20 bilhões. Se nós pegarmos essas dívidas 
do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, Estado por 
Estado do Nordeste, não chegaremos a R$2 bilhões. 
Então, é sem sentido, absolutamente sem sentido, 
que aconteça esse veto orientado pela Fazenda. Na 
própria Fazenda as pessoas divergem internamente 
com relação à intransigência de como alguns setores 
têm tratado essa dívida dos agricultores do Nordeste, 
sobretudo do semi-árido do Nordeste.

Quero somar a voz da liderança do PMDB ao 
parecer de V. Exª para que a gente possa concretizá-
-lo através da sanção da Presidenta Dilma.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Então é isso.

Quero agradecer aos líderes e conclamá-los, 
Senador Renan Calheiros, para que da forma como a 
medida provisória foi aprovada pelas duas Casas pos-
sa ser sancionada pela Presidenta Dilma.

Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy. Muito 
obrigado as Senadoras e aos Senadores pelo apoio e, 
principalmente, pela acolhida desse trabalho.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro. A partici-
pação dos colegas todos enaltecendo essa relatoria 
mostra a importância desse projeto.

Encerrada a discussão, vamos agora à votação 
do Projeto de Lei de Conversão que tem preferência 
regimental, nos termos do texto aprovado encaminhado 
à Câmara dos Deputados. A partir de mais de 15 falas, 
acredito que não há mais necessidade de encaminha-
mento. Não houve nenhuma polêmica.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam, 
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, nos ter-

mos do texto da Câmara dos Deputados, ficam preju-
dicados o texto apresentado pela Comissão Mista, a 
medida provisória e as emendas a ela apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu da Senhora Pre-
sidente da República as seguintes Mensagens: 

– nº 77, de 2012 (nº 376/2012, na origem), so-
licitando seja autorizada a contratação de ope-
ração de crédito externo, com garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, entre o Estado do 
Mato Grosso e o Bank of America N. A., no valor 
de até quatrocentos e setenta e oito milhões, 
novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e 
trinta dólares dos Estados Unidos da América 
e cinquenta e um centavos, de principal, cujos 
recursos destinam-se à reestruturação de par-
te das dívidas do Estado de Mato Grosso com 
a União;
– nº 78, de 2012 (nº 379/2012, na origem), solici-
tando seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Município de Novo 
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
no valor de até vinte e três milhões, novecentos 
e dez mil dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca, cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do Programa de Desenvolvimento Muni-
cipal Integrado de Novo Hamburgo, no âmbito 
do Pro-Cidades;
– nº 79, de 2012 (nº 380/2012, na origem), solici-
tando seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Município de Reci-
fe, Estado de Pernambuco, e o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, no valor de até cento e trinta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América, cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do Programa de Desenvolvimento da Educação 
e da Gestão Pública do Município de Recife, de 
abordagem setorial ampla; e
– nº 80, de 2012 (nº 381/2012, na origem), 
solicitando seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Estado 
do Rio de Janeiro e a Agência Francesa de De-
senvolvimento – AFD, no valor de até trezentos 
e noventa e quatro milhões e quinhentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América, cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do Apoio ao Programa de Integração e Mobilida-
de Urbana da Região Metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 569, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 569, de 2012, que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, 
da Integração Nacional e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, no valor global de 
seiscentos e oitenta e oito milhões, quatro-
centos e noventa e sete mil reais, para os fins 
que especifica.
Parecer sob nº 10, de 2012, da Comissão 
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relatores: Deputado Aníbal Gomes 
(PMDB/CE); ad hoc: Deputado Eliseu Padilha 
(PMDB/RS); e Revisor: Senador Benedito de 
Lira (PP/AL), favorável à Medida Provisória e 
contrário às Emendas nºs 1 a 9.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta o seguinte esclarecimento: foram apre-
sentadas, à Medida Provisória, 9 emendas.

Antes de continuar, declaro prorrogada a sessão 
até esgotar a necessidade.

A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputa-
dos, no dia 22 de agosto. O prazo de vigência de ses-
senta dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 31, de 
2012, e se esgota no dia 25 de setembro.

A Medida Provisória nº 569, de 2012, foi lida no 
Senado Federal, no dia 27 de agosto.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para 
pedir ao nosso Relator Revisor, Senador Benedito de 
Lira, para se pronunciar sobre a matéria, porque en-
tendemos que a posição do nosso Relator Revisor é 
fundamental para que nós possamos votar essa MP 
no dia de amanhã.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.) – Srª 
Presidente, realmente nós estamos ainda conversan-
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do a respeito dessa matéria e, por essa razão, peço 
a V. Exª o adiamento, para que possamos apreciar na 
sessão de amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senadores Eduardo Braga e Benedito 
de Lira. Compreendida a requisição, consulto o Plenário 
se todos estão de acordo para que possamos amanhã 
voltar à discussão desta matéria.

Não havendo nenhum impedimento, vamos vo-
tar amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação 
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo 
de adesão ao regime especial de precatório 
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 65, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Clésio Andrade, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regio-
nal Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Aécio Neves, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com 
votos vencidos dos Senadores José Pimen-
tel, Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo 
Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe 
Rodrigues.

5 
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012 

(Adiado para esta data, nos termos do 
Requerimento nº 741, de 2012)

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e 
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de 
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(insere a disciplina Ética Social e Política nos 
currículos do ensino médio).

6 
REQUERIMENTO Nº 719, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
719, de 2012, do Senador Benedito de Lira, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 41, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Retransmissão da Voz do Brasil).

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2012 

Acrescenta o art. 294-A ao Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, para determinar o afasta-
mento imediato do detentor de mandato 
eletivo em caso de prisão em flagrante, 
preventiva ou temporária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o art. 294-A ao De-

creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para determinar o afastamento 
imediato do detentor de mandato eletivo em caso de 
prisão em flagrante, preventiva ou temporária.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal – passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 294-A:

“Art. 294-A. Em caso de prisão em flagrante, 
preventiva ou temporária, pelo cometimento 
dos crimes praticados por funcionário público 
contra a administração em geral, previstos no 
Título XI do Código Penal, o detentor de man-
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dato eletivo será imediatamente afastado do 
exercício de suas funções, devendo assumi-
-las o seu substituto legal, quando houver, a 
partir do momento da prisão. (NR)”

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

Justificação

Tem sido cada vez mais frequente a decretação 
da prisão em flagrante, preventiva ou temporária de 
detentores de mandato eletivo em decorrência da atu-
ação fiscalizadora dos órgãos de controle.

Em face desses acontecimentos e da existên-
cia de legislação excessivamente permissiva, vemos 
agentes públicos, mormente prefeitos municipais, des-
pachando de cadeias públicas, mesmo após serem 
presos cautelarmente.

Partilhamos, nesse momento, da mesma pre-
ocupação do Deputado Federal Rubens Bueno, que 
apresentou o Projeto de Lei nº 2.859, de 2011, que 
trata de objeto similar e cuja justificativa incorporamos 
ao presente projeto de lei que ora estamos propondo.

Pela alta relevância do exercício do mandato eletivo, 
seja em cargo público majoritário ou proporcional, cremos 
que esses agentes devem ser automaticamente afastados 
de suas funções em caso de prisão cautelar (flagrante, 
preventiva ou temporária).

Concordamos com o nobre deputado quando 
afirma que “raia ao inverossímil, hoje é possível que 
um prefeito seja preso e não seja automaticamente 
afastado, chegando-se ao absurdo de governar o mu-
nicípio, mesmo estando na cadeia”. Do mesmo modo, 
também concordamos que, nessa situação, ou seja, 
preso e ainda detendo todos os poderes inerentes à 
função, “ele pode até mesmo obstar ao bom andamento 
das investigações, influindo na produção de provas ou 
determinando que seus assessores as modifiquem.” 

Por conseguinte, faz-se necessário que o Código 
de Processo Penal – Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – “seja alterado e contenha esse preceito, 
que nos parece de comezinha visibilidade e aceitação 
por parte da sociedade e da comunidade jurídica”. 

Desse modo, a presente proposta determina que, 
em caso de prisão cautelar (e enquanto ela perdurar), o 
detentor de mandato eletivo que cometa os crimes prati-
cados por funcionário público contra a administração em 
geral, previstos no Título XI do Código Penal, deve ser 
imediatamente afastado de suas funções, assumindo o 
substituto legal. 

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres Pares 
para a presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Texto compilado

Código de Processo Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-
-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.
....................................................................................

Art. 810. Este Código entrará em vigor no dia 1o 
de janeiro de 1942.

Art. 811. Revogam-se as disposições em contrário.
 Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1941; 120o 

da Independência e 53o da República. – GETÚLIO 
VARGAS – Francisco Campos.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania  – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 321, DE 2012

Dispõe sobre o Sistema de Tratamento Es-
pecial a Novas Empresas de Tecnologia 
– SisTENET, seu regime tributário diferen-
ciado e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Ordinária estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favore-
cido a ser dispensado às Novas Empresas de Tec-
nologia (Start-ups) no âmbito dos Poderes da União 
especialmente no que se refere à isenção temporária 
de tributos.

CAPÍTULO II 
Da Nova Empresa De Tecnologia (Start-up)

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, con-
sidera-se “Nova Empresa de Tecnologia”, doravante 
referida “Start-up”, a pessoa jurídica que se dedique 
a atividades relacionadas à prestação de serviços e 
provisão de bens tais como:

a) Serviços de e-mail, hospedagem e desen-
volvimento de sites e blogs;
b) Comunicação pessoal, redes sociais, me-
canismos de busca, divulgação publicitária 
na internet;
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c) Distribuição ou criação de software original 
por meio físico ou virtual para uso em com-
putadores ou outros dispositivos eletrônicos 
móveis ou não;
d) Desenho de gabinetes e desenvolvimento 
de outros elementos do hardware de compu-
tadores, tablets, celulares e outros dispositivos 
informáticos;
e) Atividade de pesquisa, desenvolvimento ou 
implementação de ideia inovadora com modelo 
de negócios baseado na internet e nas redes 
telemáticas.

§ 1º O capital da Start-up constituir-se-á de re-
cursos advindos de:

I – Doações de pessoas físicas ou jurídicas pú-
blicas ou particulares. 
II – Financiamentos obtidos junto a entidades 
públicas ou privadas.
III – Bolsas provenientes de entidades públicas 
ou privadas de fomento à inovação e ao empre-
endedorismo.

§ 2º A empresa deverá ter uma receita bruta 
trimestral igual ou inferior a R$30.000,00 (trinta mil 
reais) durante o período de vigência de sua inscrição 
no SisTENET e no máximo 4 (quatro) funcionários 
contratados.

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, con-
sidera-se receita bruta o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos.

CAPÍTULO III 
Do Sistema de Tratamento Especial a 

Novas Empresas de Tecnologia

Art. 3º A empresa que se enquadre na definição 
do Art. 2º poderá optar por aderir ao Sistema de Tra-
tamento Especial a Novas Empresas de Tecnologia – 
SisTENET pelo prazo de 2(dois) anos, prorrogável por 
mais 2(dois) anos da sua fundação, realizando a op-
ção no momento da sua inscrição na Receita Federal.

§ 1º A inscrição no SisTENET implica a isenção 
total e temporária do pagamento de todos os impostos 
federais, estaduais e municipais.

Art. 4º Será atribuição da Receita Federal con-
ferir o correto enquadramento da empresa solicitante 
à definição de que trata o Art. 2º.

Art. 5º Findo o prazo de 2(dois) anos da inscrição 
da Start-up no SisTENET, a empresa será automati-
camente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a menos 
que siga enquadrada nas definições do Art. 2º, sen-
do elegível à renovação da inscrição no SisTENET 
e assim o faça. 

§ 1º Caso a Start-up atenda as condições esta-
belecidas na Lei nº 9.317, de 5 de Dezembro de 1996 
(Lei do SIMPLES) e pelo SIMPLES opte, tornar-se-á 
ainda beneficiária do direito a desconto de 50% (cin-
quenta por cento) sobre o valor total dos tributos de 
que trata o Art. 3º pelo prazo não prorrogável de 1(um) 
ano a contar da data da opção pelo SIMPLES.

§ 2º Caberá à Start-up que obtenha em um tri-
mestre uma receita bruta superior a R$30.000,00 (trin-
ta mil reais) a solicitação de saída do SisTENET e a 
opção pelo SIMPLES.

§ 3º Caso seja apurada pela Receita Federal a 
inadequação da Start-up aos critérios estabelecidos 
no Art. 2º em qualquer momento da vigência do pra-
zo de dois anos a contar da fundação da empresa, 
a mesma deverá arcar com todo o ônus tributário do 
qual havia sido inicialmente isentada e proceder-se-á 
a sua exclusão do SisTENET.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No Brasil, não menos que 40% de todas as em-
presas criadas vão à falência antes do término de seu 
segundo ano de vida jurídica. Dentre as razões da gran-
de hostilidade do ambiente de negócios brasileiro aos 
novos empreendedores, destacam-se tanto os altos 
custos logísticos incorridos em todos os estágios da 
produção, quanto a altíssima carga tributária, a buro-
cracia bizantina e a falta de disponibilidade de insumos, 
notadamente mão-de-obra qualificada.

À despeito de todas as dificuldades, observa-se 
nos anos recentes o fenômeno do surgimento das cha-
madas Start-ups, empresas iniciantes e inovadoras, 
frutos das iniciativas de jovens que transformam boas 
ideias, muitas vezes concebidas no seio das univer-
sidades, em negócio lucrativos. Atuam, em particular, 
nos ramos de alta tecnologia e com modelos de negó-
cios frequentemente baseados na internet ou mesmo 
nas redes sociais.

Somente o setor de software movimenta hoje 
a impressionante cifra de 75 bilhões de reais, ou 
2% do PIB, e conta com mais de 73 mil empresas, 
apesar das dificuldades impostas pelo próprio go-
verno ao seu desenvolvimento. Evidencia-se, assim, 
o vigor do setor.

Neste sentido, as Start-ups, definidas conforme 
os termos deste Projeto de Lei, devem ser foco da 
atenção legislativa, o que é reforçado pela natureza 
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da atividade que desenvolvem. Os produtos e serviços 
que oferecem são chaves para o fomento do domínio 
das altas tecnologias e da inovação em um país que 
repetidas vezes figura nas últimas posições nos rankin-
gs internacionais de competitividade. Empresas inova-
doras geram fortes externalidades, contribuindo para 
a inovação em outros setores da economia.

São especialmente dignos de nota, como exem-
plos de Start-ups que se tornaram grandes empresas 
de sucesso, o Google e o Facebook, respectivamente 
atuantes nos ramos majoritários de mecanismos de 
busca online e redes sociais. Desnecessário notar o 
quanto ambas iniciativas contribuíram para a eficiência 
geral das economias ao redor do globo, reduzindo os 
custos de acesso à informação, aproximando clientes 
e fornecedores, aumentando a participação popular 
nos processos políticos, ademais de ganhos em tan-
tas outras frentes.

A adesão ao SisTENET implicará não só o in-
centivo tributário temporário, na forma da isenção total 
no prazo de até 4 anos – período de maior fragilidade 
dessas empresas – e no incentivo adicional de mais 
um ano de desconto de 50% em todos os impostos 
componentes do SIMPLES. Também implicará a pos-
sibilidade de que essas companhias possam mais pre-
cocemente sair da ilegalidade, tornando-se portadoras 
de CNPJ, o que lhes permitirá contrair empréstimos 
junto a instituições financeiras comerciais e oficiais, 
além de firmar contratos com a garantia do Estado 
com outras pessoas físicas ou jurídicas.

Com isso, afirmo e reitero minha certeza de que 
uma lei nos termos deste projeto trará grandes contri-
buições à coletividade, à medida que os projetos be-
neficados desenvolvam suas raízes e se consolidem. 
Essas empresas incorporarão grande valor à economia. 
Diante do exposto, venho rogar o apoio dos ilustres 
pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, – Senador JOSÉ AGRIPINO.

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática; e de Assun-
tos Econômicos, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 322, DE 2012

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
e a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, 
para conceder incentivo tributário a pessoas 
jurídicas que realizem cursos de reutilização 
e reciclagem de materiais ou outros cursos 
de capacitação para egressos do sistema 

prisional e para jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas.

O Senado Federal decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

passa a viger acrescida do seguinte artigo:

“Art. 27-A. A pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real poderá deduzir do imposto de 
renda devido, em cada período de apuração, 
o valor das despesas, devidamente compro-
vadas, em cursos de reutilização e reciclagem 
de materiais ou outros cursos de capacitação 
profissional para egressos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o ca-
put poderá ser feita durante período de con-
tratação equivalente ao de cumprimento, pelo 
egresso, de pena em regime fechado, até o 
limite de dois anos, e não poderá ultrapassar 
quatro por cento do imposto devido.”

Art. 2º A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, 
passa a viger acrescida do seguinte artigo:

“Art. 80-A. A pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real poderá deduzir do imposto 
de renda devido, em cada período de apu-
ração, o valor das despesas, devidamente 
comprovadas, em cursos de reutilização e 
reciclagem de materiais ou outros cursos de 
capacitação profissional para os usuários do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase).
Parágrafo único. A dedução de que trata o ca-
put não poderá ultrapassar quatro por cento 
do imposto devido.”

Art. 3º A entrada em vigor dessa Lei fica condi-
cionada:

I – à apresentação, pelo Poder Executivo, de 
estimativa do montante da renúncia de receita 
decorrente do que nela está disposto, conforme 
os arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000; e
II – à inclusão do montante a que se refere o 
inciso I do presente artigo no demonstrativo de 
que trata o § 6º do art. 165 da Constituição, o 
qual deverá acompanhar o projeto de lei orça-
mentária.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 
exercício seguinte ao da sua publicação.

Justificação

O cumprimento da pena imposta pela Justiça ces-
sa a dívida de qualquer condenado com a sociedade. 
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Ou ao menos deveria. Infelizmente, porém, sabemos 
que, via de regra, os egressos do sistema prisional 
se encontram sujeitos a uma segunda “pena”, que é 
a da exclusão da maioria das oportunidades de tra-
balho e, consequentemente, de reinserção digna no 
convívio social.

Para minorar tal dificuldade é que propomos uma 
modificação na Lei nº 7.210, de 1984, a Lei de Execu-
ção Penal (LEP), a fim de propiciar às pessoas jurídi-
cas que ofereçam cursos de capacitação profissional 
a egressos do sistema prisional, particularmente na 
área de reciclagem de materiais, a possibilidade de 
dedução das despesas correspondentes no imposto 
de renda devido.

Destarte, procuramos dar consequência concreta 
às disposições de assistência ao egresso já insculpi-
das na referida norma legal.

No mesmo espírito, outro desafio é a prepa-
ração do jovem submetido a medidas socioeduca-
tivas para o mundo do trabalho. De fato, hoje, mais 
do que nunca, torna-se imperativo que o Estado 
avance rapidamente na criação de condições para 
que essas crianças e adolescentes ingressem na 
fase adulta com a perspectiva de um futuro longe 
da delinquência. 

Nesse sentido, tomamos a iniciativa de propor 
uma alteração na Lei nº 12.594, de 2012, que institui 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase), a fim de estender o mesmo tipo de incentivo 
tributário às pessoas jurídicas que oferecerem capaci-
tação idêntica aos usuários do referido Sistema.

Acreditamos que, dessa forma, a capacitação 
para o trabalho deixará de ser uma mera faculdade, 
conforme hoje conferida aos serviços nacionais de 
aprendizagem, para se tornar uma prioridade da ini-
ciativa privada, aumentando sobremaneira o potencial 
de oferta de novos cursos.

Seguros da relevância social e econômica da pro-
posição ora apresentada, contamos com o inestimável 
apoio dos nobres Parlamentares. 

Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

....................................................................................
Art. 27.O serviço de assistência social colaborará 

com o egresso para a obtenção de trabalho.
....................................................................................

LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012

Mensagem de veto 
Vigência

Institui o Sistema Nacional de Atendimen-
to Socioeducativo (Sinase), regulamenta 
a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 
1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, 
de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de 
dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro 
de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 
de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro 
de 1946, e a Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943.

Art. 80. O art. 429 do Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 2o: 
“Art. 429.  ....................................................................
....................................................................................  

§ 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.” (NR) 
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

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

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

 Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

 I – conterá, em anexo, demonstrativo da com-
patibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que 
trata o § 1o do art. 4o;
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 II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;

 III – conterá reserva de contingência, cuja forma 
de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias, destinada ao:

 a) (VETADO)
 b) atendimento de passivos contingentes e ou-

tros riscos e eventos fiscais imprevistos.
 § 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as atende-
rão, constarão da lei orçamentária anual.

 § 2o O refinanciamento da dívida pública cons-
tará separadamente na lei orçamentária e nas de cré-
dito adicional.

 § 3o A atualização monetária do principal da dí-
vida mobiliária refinanciada não poderá superar a va-
riação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica.

 § 4o É vedado consignar na lei orçamentária cré-
dito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

 § 5o A lei orçamentária não consignará dotação 
para investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme dis-
posto no § 1o do art. 167 da Constituição.

 § 6o Integrarão as despesas da União, e serão 
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do 
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 
assistência aos servidores, e a investimentos.

 § 7o (VETADO)
Art. 12. As previsões de receita observarão as 

normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

 § 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

 § 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária. (Vide ADIN 2.238-5)

 § 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 

encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

 I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

 II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

 § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

 § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

 § 3o O disposto neste artigo não se aplica:
 I – às alterações das alíquotas dos impostos 

previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Cons-
tituição, na forma do seu § 1o;

 II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabe-

lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada.
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§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreen-
derá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exer-
cício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre, relatório re-
sumido da execução orçamentária.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangen-
do todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos 
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste 
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão 
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-
-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dis-
positivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigên-

cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta bem como 
condições para a instituição e funcionamento de fundos.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 323, DE 2012 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, para 
estabelecer mecanismo de contratação de 
mulheres em serviços e obras públicas. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 2º 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando o 
parágrafo único a denominar-se § 1º:

“Art. 2o  ...........................................................
 .......................................................................
§ 2º Nas obras e serviços contratados de tercei-
ros de que trata o caput, deverá ser observado 
um percentual de contratação de mulheres de, 
no mínimo, oito por cento.” (NR) 

Art. 3º O § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso V:

“Art. 3º ............................................................
 .......................................................................
§ 2º Em igualdade de condições, como critério 
de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços:
 .......................................................................

V – produzidos ou prestados por empresas que 
tenham em seus quadros de empregados um per-
centual de mais de vinte por cento de mulheres.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Hoje, no País, as mulheres preenchem cada vez 
mais postos no mercado de trabalho. Ocupam desde 
as funções mais simples até aquelas consideradas es-
tratégicas, e apresentam, muitas vezes, melhor desen-
voltura em determinados trabalhos do que os homens. 
Na construção civil não é diferente. O que no passado 
era considerado função estritamente masculina, hoje 
ganha espaço entre as mulheres.

De fato, há algo de novo nos canteiros de obras 
da construção civil brasileira. De acordo com informa-
ções do Ministério do Trabalho e Emprego, entre 2007 
e 2009, o número de mulheres contratadas nas empre-
sas da construção cresceu 44,5%. Em 2007, o número 
de pessoas contratadas nas empresas do setor era de 
1.674.483 profissionais. Deste universo, 119.538 eram 
mulheres, o que equivale a 7,14% do total. Apesar do 
inegável crescimento, temos de reconhecer que esse 
é um percentual ainda bastante reduzido.
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Assim, é preciso estimular o crescimento de 
contratação de mulheres para acima deste patamar. 
Afinal, mesmo que, pouco a pouco, as mulheres ve-
nham ampliando seu espaço na economia nacional, 
esse fenômeno ainda é lento. Ademais, o aumento da 
participação de mulheres nas empresas do setor da 
construção civil tem valor agregado, na medida em 
que atenua a demanda por mão de obra qualificada, 
soma novas qualidades ao trabalho e torna os cantei-
ros de obras ambientes mais humanizados. Além dis-
so, a maior participação feminina no setor configura 
uma conquista da sociedade e das mulheres em um 
segmento historicamente dominado pelos homens.

Em face do exposto, e cientes de ser esta uma 
proposta justa e socialmente necessária, esperamos 
contar com o apoio dos nobres Pares para a aprova-
ção deste projeto de lei.

Sala das Sessões,  – Senador Gim Argello.

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:

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 
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 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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, 
de 2010) (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 
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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)

 § 8o Respeitado o limite estabelecido no § 6o, 
poderá ser estabelecida margem de preferência adicio-
nal 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 produ-
ção suficiente de bens manufaturados ou capacidade 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 con-
tratado promova, em favor da administração pública 
ou daqueles por ela indicados, medidas de compen-
sação comercial, industrial, tecnológica ou acesso 
a condições vantajosas de financiamento, cumulati-
vamente 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) 
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(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 financiamen-
to, cumulativamente 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 
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)
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa; e de Constituição, Justiça 
e Cidadania, cabendo à última decisão ter-
minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 324, DE 2012

Dispõe sobre o contrato de trabalho por 
prazo determinado para admissão de jo-
vens entre 16 a 24 anos de idade que não 
tenham tido vínculo empregatício anterior, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 451-A. É facultada a celebração do con-
trato de trabalho por prazo determinado, de 
que trata o art. 443, independentemente das 
condições estabelecidas em seu § 2o, em qual-
quer atividade desenvolvida pela empresa ou 
estabelecimento, para admissão de jovens 
entre 16 a 24 anos de idade que não tenham 
tido vínculo empregatício anterior.
Parágrafo único. É vedada a contratação de 
empregados por prazo determinado, na forma 
do caput, para substituição de pessoal regular 
e permanente contratado por prazo indetermi-
nado, nos termos do regulamento.
Art. 451-B. Na forma do regulamento, as par-
tes estabelecerão:
I – a indenização para as hipóteses de res-
cisão antecipada do contrato de que trata o 
art. 451-A, por iniciativa do empregador ou do 
empregado, não se aplicando o disposto nos 
arts. 479 e 480 da CLT;
II – as multas pelo descumprimento de suas 
cláusulas.
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Parágrafo único. Não se aplica ao contrato de 
trabalho previsto no art. 451-A o disposto no 
art. 451 da CLT.
Art. 451-C. O empregador fica obrigado a 
anotar na Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social do empregado a sua condição de 
contratado por prazo determinado nos ter-
mos do art. 451-A, e a consignar os nomes 
desses empregados, em separado, na folha 
de pagamento.
Art. 451-D. O contrato por prazo determinado, 
na forma do art. 451-A, será de, no máximo, 
dois anos, permitindo-se, dentro deste pe-
ríodo, sofrer sucessivas prorrogações, sem 
acarretar o efeito previsto no art. 451 desta 
Consolidação.
Parágrafo único. O contrato por prazo determi-
nado poderá ser sucedido por outro por prazo 
indeterminado.
Art. 451-E. Para os contratos celebrados de 
acordo com o art. 451-A, são reduzidas, a con-
tar da data de publicação desta Lei: 
I – a cinquenta por cento de seu valor vigente 
em 1º de janeiro de 2.012, as alíquotas das 
contribuições sociais destinadas ao Serviço 
Social da Indústria – SESI, Serviço Social do 
Comércio – SESC, Serviço Social do Trans-
porte – SEST, Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial – SENAI, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte – 
SENAT, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SEBRAE e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, bem como ao salário educação e 
para o financiamento do seguro de acidente 
do trabalho;
II – para quatro por cento, a alíquota da contri-
buição para o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, de que trata a Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990.
Art. 451-F. A inobservância de quaisquer dos 
requisitos previstos nos arts. 451-A, 451-B, 
451-C e 451-D descaracteriza o contrato por 
prazo determinado na forma do art. 451-A, que 
passa a gerar os efeitos próprios dos contratos 
por prazo indeterminado.”

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

Justificação

Muitos jovens estão trabalhando. Infelizmente, de 
forma precária, ou mal remunerados, não raras vezes, 

sem remuneração, ou no mercado informal. Assim, 
os índices de desemprego podem estar escondendo 
elevadas taxas de rotatividade, onde o tempo médio 
de vínculo reduzido é resultado do fato que muitos 
jovens trabalham em atividades de baixa qualidade. 
Em consequência, nesses casos, é bastante peque-
na a possibilidade de ascensão profissional e de 
qualificação, inexistindo nenhum ou quase nenhum 
incentivo ao trabalhador jovem para prolongar a re-
lação de trabalho.

Anos atrás, o economista Márcio Pochmann tra-
çou um triste perfil sobre o desemprego de jovens, 
baseado nas estatísticas do IBGE, com números so-
bre 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 es-
tudam, nem procuram ocupação regular. São jovens 
que desistiram de viver sob as normas da socieda-
de, 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 o relatório Perfil do Trabalho De-
cente no Brasil – Um Olhar sobre as Unidades da Fe-
deração1, divulgado, em julho deste ano, pelo Escritó-
rio da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Brasil, registrou-se avanços significativos em diversas 
áreas do trabalho decente nos anos recentes, mas 
ainda persistem inúmeros desafios, entre eles, a alta 
taxa de desemprego juvenil. 

Ainda de acordo com esse relatório, em 2009, 
a taxa de desemprego entre os jovens (15 a 24 anos 
de idade) era de 17,8%, sendo mais do que duas 
vezes superior à taxa total de desemprego (8,4%). 
A taxa de desemprego das mulheres jovens (23,1%) 
era mais elevada que a dos homens jovens (13,9%). 
O nível de desocupação dos jovens negros (18,8%) 
também era mais elevado que o dos brancos (16,6%). 
A desigualdade era ainda maior entre as jovens ne-
gras, cujo índice de desocupação (25,3%) chegava 
a ser 12,2% superior à dos jovens brancos do sexo 
masculino (13,1%).

O índice de desemprego entre os jovens apresen-
tava grande oscilação entre as regiões brasileiras. As 
taxas variavam de 9,8%, no Piauí a 27,0%, no Ama-
pá, isto é, quase o triplo. Entre as mulheres jovens, as 
maiores taxas se registravam no Amapá (34,9%) e em 
Sergipe (29,8%).

GUIMARÃES, José Ribeiro Soares. Perfil do Trabalho Decente no 
Brasil: um olhar sobre as Unidades da Federação. Brasília: OIT, 2012.
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Em 2009, cerca de 6,2 milhões de jovens (18,4% 
do total) não estudavam, nem trabalhavam. A análise 
deste indicador, segundo uma perspectiva de gênero, 
demonstra que a proporção de mulheres adolescentes 
e jovens que não estudava, nem trabalhava (24,8%), 
era o dobro da proporção de homens na mesma situ-
ação (12,1%). A porcentagem era ainda mais elevada 
entre a juventude negra (20,4%) em comparação com 
a branca (16,1%), sendo que alcançava 28,2% entre 
as jovens negras. Isso significa que, aproximadamente, 
uma em cada três jovens mulheres negras se encon-
trava nessa situação.

Em três estados, a proporção de jovens que não 
estudava, nem trabalhava, situava-se em torno de 
25,0%: Pernambuco (25,7%), Alagoas (25,0%) e Ama-
pá (24,6%). As menores proporções eram observadas 
em Santa Catarina (11,0%) e Piauí (14,0%).

Nesse contexto, estamos apresentando o presen-
te projeto de lei que pretende contribuir para uma maior 
abertura do mercado de trabalho para o jovem entre 16 
e 26 anos de idade, na medida em que oferece uma 
nova modalidade de contrato de trabalho, que é mais 
simples e bem menos onerosa para o empregador.

Por essas razões, e diante do indiscutível alcance 
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio 
irrestrito de todos os membros do Congresso Nacional 
para a aprovação da nossa proposta de lei.

Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

....................................................................................
Art. 451. O contrato de trabalho por prazo deter-

minado que, tácita ou expressamente, for prorrogado 
mais de uma vez passará a vigorar sem determinação 
de prazo. (Vide Lei nº 9.601, de 1998)
....................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Conversão da Medida Provisória nº 177/90
Vide Lei nº 9.012, de 1995
Vide Decreto nº 99.684, de 1990
Texto compilado

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão 
terminativa.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Voltamos à lista de oradores.

Senador Anibal Diniz é o primeiro inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Srª Presidenta, Senadora Marta 
Suplicy, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvin-
tes da Rádio Senado, ocupo a tribuna nesta tarde para 
expressar a minha solidariedade e a minha total apro-
vação à iniciativa de Parlamentares do Acre de criar 
um comitê em defesa da ponte sobre o rio Madeira.

Houve uma reunião ontem, na Assembléia Legis-
lativa do Estado do Acre. Essa reunião foi organizada 
pelos Deputados Eduardo Farias e Moisés Diniz, contou 
com a presença do Deputado Lira Morais e também 
da Deputada Federal Perpétua Almeida, que está à 
frente desse movimento.

É fundamental deixar claro que esse movimento 
pela construção da ponte sobre o rio Madeira envolve 
toda a bancada federal do Acre, todos os Deputados 
Federais, Deputados Estaduais, também os três Sena-
dores, Senador Sérgio Petecão, Senador Jorge Viana e 
Senador Anibal Diniz, exatamente porque é uma bandei-
ra que mexe com a vida do povo do Acre, principalmente 
nesse período de verão em que as águas do rio Abunã 
e do rio Madeira ficam com o nível muito complicado 
para a navegação e para a travessia de balsa. E veja 
que nós estamos diante de uma situação bem inusitada, 
porque, com o apoio do Governo do Presidente Lula, 
o Governo do Acre conseguiu fazer a ligação da divisa 
de Rondônia até a fronteira do Brasil, em Assis Brasil, 
através da BR-317, e assim deu um passo importante 
para a construção da interoceânica, que é uma rodovia 
que começa no Brasil, atravessa o Peru e chega até os 
portos do Pacífico, no território peruano. E, neste mo-
mento, a única coisa que impede de haver essa liga-
ção do Brasil com o Peru, envolvendo Acre, Rondônia 
e os Estados do Centro-Oeste brasileiro, é exatamente 
a ponte sobre o Rio Madeira, que não foi construída. 

Nesse sentido, quero aqui expressar a minha so-
lidariedade e reforçar o posicionamento que já fizemos 
aqui, porque nós já tivemos reunião com os Ministros, 
tanto com Alfredo Nascimento, quando era Ministro dos 
Transportes, quanto com o Ministro Paulo Passos, já 
recebemos a solidariedade da Bancada de Rondônia, 
o Senador Raupp, o Senador Gurgacz esteve conosco, 
também a Bancada Federal de Rondônia manifestou 
essa opinião. No entanto, a obra não sai. Ela não sai 
e existe algo que vem impedindo que essa obra acon-
teça. Parece ser algo misterioso, porque todo mundo 
se manifesta a favor; no entanto a obra não acontece. 
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Enquanto isso, existem grupos que operam aquele 
sistema de balsa, na travessia do rio Madeira, grupos 
poderosos que lucram muito com isso todos os dias, 
cobrando taxas exorbitantes de carros pequenos, car-
ros de passeio e também dos veículos de transporte 
pesado: caminhões, carretas, máquinas. Todas essas 
travessias significam dinheiro e quem paga a conta é 
o povo, que sofre com a não construção dessa ponte 
sobre o rio Madeira.

Nossa indignação com esse assunto é porque ele 
já foi tratado repetidas vezes, já foi objeto de reunião 
da Bancada Federal do Acre, também com apoio da 
Bancada Federal de Rondônia, houve comprometimen-
to dos Ministros, tanto do Alfredo Nascimento quanto 
do Paulo Passos, e a obra não sai. 

No início de 2011, nós obtivemos do Ministro à 
época Alfredo Nascimento, a confirmação, a garantia de 
que o projeto não tinha ficado adequado, de que teria que 
refazer o projeto, realizar nova licitação e que até o final 
de 2011 daria início às obras. Depois, houve interrupção, 
houve queda do Ministro, e tivemos nova conversa com 
o Ministro Paulo Passos, que assumiu que não teria con-
dição de fazer a adequação para realizar a licitação em 
2011, mas que em 2012 essa obra seria iniciada.

Isso tudo causa um transtorno tremendo, porque a 
população do Acre sofre imensamente com a dependência 
dessa ponte para a travessia, para o transporte de car-
gas pelo rio Madeira. E não estamos recebendo a devida 
solidariedade por parte do Ministério dos Transportes.

Vale a pena ressaltar que essa é uma obra in-
cluída no PAC pelo Presidente Lula. Foram alocados 
recursos ao Orçamento da União especificamente para 
o início dessa obra, e, ainda assim, existe um mistério 
que não permite que ela aconteça.

Então, é chegado o momento de fazer uma gran-
de unificação das bancadas de Rondônia e do Acre, 
daqueles que verdadeiramente querem que essa obra 
aconteça para fazermos pressão. Quando as autori-
dades não escutam a nossa proposição em um tom 
mais diplomático, temos de elevar um pouco e che-
gar ao tom da pressão. Acredito que essa pressão 
será compreendida quando tivermos essa bancada 
unificada, vindo com muito mais força, envolvendo o 
empresariado, envolvendo setores da sociedade que 
sofrem com a não construção dessa ponte, para que 
sejamos ouvidos junto aos ministérios.

Ouço com atenção o nobre Senador de Rondônia 
a quem gostaria de conceder um aparte.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nador Aníbal Diniz, realmente eu não compreendo, 
com toda sinceridade, o motivo da não construção ou 
da não priorização dessa ponte. Temos ali uma rodo-
via federal que interliga os dois Estados, o Estado do 

Acre e o Estado de Rondônia, e a única rodovia é a 
364. Nós temos essa rodovia que vai até o Peru já está 
toda pronta, com várias pontes; e é exatamente aquela 
ponte do rio Madeira, em Vista Alegre do Abunã, que 
não sai do papel, não anda. Eu gostaria de dizer a V. 
Exª que a bancada de Rondônia está integralmente 
a favor da tese de V. Exª e a apóia totalmente. Isso é 
incompreensível! Eu até pensava em fazer um pronun-
ciamento sobre essa ponte porque não compreendo, 
com toda sinceridade, não consigo entender a razão 
de essa ponte não ser realmente priorizada, porque é 
uma ponte que interliga dois Estados importantes. A 
única via que nós temos de interligação do Acre com 
Rondônia é exatamente a BR-364, e essa ponte está 
ali já há tempos. Um dia desses, passei lá, porque fui 
a uma festa agropecuária lá no Acre, e fiquei pensan-
do como é possível essa ponte não ser prioridade. E, 
pelo visto, não é prioridade. Se fosse prioridade, com 
certeza já teria sido feita. Então, eu queria me solidari-
zar com V. Exª, apoiar o pleito de V. Exª, somar com a 
bancada de Rondônia. Aqui falo absolutamente certo 
de que todos os Senadores do Estado de Rondônia e 
também a bancada de Deputados Federais apoiam, 
porque entendemos que é fundamental tanto para 
Rondônia quanto para o Acre. Parabéns a V. Exª pela 
posição em que se coloca hoje.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
Ouço com atenção o nobre Senador de Rondônia 

também, que está para manifestar sua solidariedade.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

Senador Anibal. É uma alegria, especialmente, fazer 
este aparte, quando o Senador Tomás Correia também 
colocou à disposição a bancada de Rondônia. Estive, 
na semana passada, na Ponta do Abunã, que é divi-
sa com o Acre, seu Estado. Aquela população clama, 
mais uma vez, não só pela emancipação política, mas, 
principalmente, pela questão dessa ponte que integra 
o Estado do Acre com Rondônia e com o Brasil e, 
também, com a Transoceânica. Vivemos hoje no novo 
milênio. O Brasil, hoje, financia obras importantes de 
rodovias iguais às da Bolívia, do Peru e de outros pa-
íses. Eu não consigo entender, como ex-prefeito, ex-
-governador. A gente acompanha o desenvolvimento 
dos países andinos. Você sai do Acre, vai até o Chile, 
até o Peru, tudo por rodovias asfaltadas, as pontes 
já construídas. E, dentro do nosso Estado, dentro do 
nosso País, uma ponte, que deveria estar integrando, 
quando chega o período das secas, acaba nos divi-
dindo, porque nesse período a areia que se move pela 
água acaba, infelizmente, assoreando o leito do rio e, 
muitas vezes, a navegação acaba dando fila de quilô-
metros e quilômetros naquele trecho. Portanto, V. Exª 
tem razão, especialmente sendo do Partido dos Tra-
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balhadores e da base da Presidente Dilma. Com isso, 
tenho certeza de que vem com muito mais força para 
que a nossa Presidente da República e o Ministério 
dos Transportes deem uma atenção especial para que 
o Acre não fique mais isolado da maneira que está. Ou 
o Acre está isolado por causa da enchente que deu 
no período das águas, ou agora, chega a seca, está 
isolado porque muitas vezes a balsa não passa. E aí 
o pessoal diz o seguinte: “Não, mas, no projeto básico, 
no projeto executivo, esqueceram de fazer a fundação”. 
Que engenheiros são esses, de fundo de quintal, de 
meia tigela, que vão fazer um projeto igual ao daquela 
ponte, sem a fundação para poder dar a estabilidade e 
para poder dar a garantia numa obra? Aí, o que mais 
entristece é que vejo políticos irem à cidade de Guajará-
-Mirim dizendo que a ponte que vai interligar o Brasil 
com a Bolívia e Guajará-Mirim com Guayaramerín vai 
ser construída este ano. Aí eu fiz uma pergunta para 
eles: “Qual a ponte mais importante hoje? É a ponte 
que interliga com o Acre, com o Peru, com o Chile? 
Ou é a ponte que interliga com Guayaramerín?” Aí 
todo mundo respondeu: “A ponte que interliga com o 
Acre.” Eu falei: “Não está saindo a do Acre, imaginem 
a daqui, de Guajará-Mirim”. Eu tenho certeza de que 
vai sair. Tanto vai sair a de Guajará-Mirim, que vai ser 
em agosto, como também vai sair aquela que vai para 
o Acre, que também vai ser em agosto. Mas deve ser 
a gosto de Deus, porque, infelizmente, pelos nossos 
técnicos do Ministério dos Transportes, não está sain-
do do papel. Nós temos que trabalhar em bloco. Está 
aqui o Senador Petecão, do Acre também. Está aqui 
V. Exª, Jorge Viana, tanto o Senador Tomás Correia, 
quanto o Sr. Diniz, vamos trabalhar integrados, unidos 
com esse propósito. Nós não podemos aceitar como 
nós, da Amazônia, estamos sendo tratados. Então, 
por isso é importante esse seu pronunciamento hoje. 
E conte com este humilde Senador. Nós estaremos 
prontos, dispostos a isso. Não há mais pretexto para o 
Ministério dos Transportes dizer que há alguma irregu-
laridade em algum lugar. Se há alguma irregularidade, 
que botem na cadeia. Se há alguma coisa errada, que 
prenda. Está lá a 425, que liga a BR-364 a Guajará-
-Mirim, que está um estrago. Ontem recebi uma ligação 
de uma liderança forte lá de Extrema. A empresa que 
está fazendo o tapa-buraco daquele trecho da ponte 
até Extrema para o Acre não tira a bunda da cadeira, 
vive o tempo inteiro mais sentada. A empresa, infeliz-
mente, não sei se está querendo ganhar a correção 
ou está querendo ganhar alguma coisa extra, porque, 
infelizmente, eu fui para lá esses dias, e os buracos 
estão muito grandes, e a empresa que devia estar pro-
duzindo não está produzindo. Então, nós temos que... A 
bancada, independente da cor partidária, é da base da 

Presidente Dilma, deve cobrar. Somos da base, então 
que nos tratem como da base e não como adversários, 
porque da maneira como está estão considerando o 
Acre, três Senadores da base como três adversários; 
três Senadores de Rondônia, estão considerando os 
três como se fossem adversários aqui da Presidente. 
Está no PAC. Mas não basta estar no PAC. Há que ter 
vontade de fazer. E está faltando isso. É por isso que 
fiz este aparte e agradeço a atenção. Vamos desejar 
sucesso, vamos pegar juntos, unidos, para poder ver 
se podemos solucionar essa situação.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Ivo Cassol, Senador Tomás Correia, 
é muito importante que a gente tenha esta unanimidade 
aqui das bancadas do Acre e de Rondônia. Sei que o 
Senador Sérgio Petecão, que já se pronunciou a esse 
respeito, também está completamente à disposição para 
fazermos esse movimento. O que não pode acontecer 
é a continuidade desta sensação de descaso: a gen-
te se reúne com o Ministro dos Transportes, se reúne 
com as autoridades, e nada acontece. Isso é muito 
desagradável, principalmente porque nós temos uma 
relação muito boa com o Governo Federal, que tem 
feito grandes investimentos, tem ajudado em todas as 
ações que o Governo do Estado está desenvolvendo e 
está realizando grandes feitos em benefício do povo do 
nosso País. Mas, infelizmente, neste caso específico 
da ponte sobre o Rio Madeira, não estamos tendo a 
atenção devida e estamos sendo tratados com certo 
descaso por parte do Ministério dos Transportes. Por 
isso, defendo, sim, que este comitê parlamentar, na 
realidade, tem que ser mais do que parlamentar, tem 
que ser um comitê da sociedade do Acre e de Rondô-
nia em defesa da ponte sobre o Rio Madeira.

Então, Srs. Senadores, Sras Senadoras, ocupo 
hoje esta tribuna para fazer, ao mesmo tempo, um elo-
gio sincero à iniciativa de Deputados do Acre (Perpétua 
Almeida, Moisés Diniz e Eduardo Farias, do PCdoB) que 
lançaram, nesta segunda-feira, o Comitê Parlamentar de 
Defesa da Construção da Ponte sobre o Rio Madeira.

Quero aqui enfatizar que vou, sim, e estou me so-
mando a essa iniciativa extremamente necessária que 
pretende tornar realidade uma luta que considero de 
todo o povo do Acre, mas que também é uma luta de 
Rondônia, do Amazonas e também de Mato Grosso. É 
uma luta maior e mais ampla que envolve todo o Brasil 
quando diz respeito à necessidade desta ligação com 
os portos do Pacífico, passando pela Interoceânica. 

Mas, principalmente, quero dizer que, mais do que 
me somar a essa iniciativa, vou reafirmar que serei uma 
das vozes que clamam pela defesa do cumprimento 
daquilo que foi iniciado pelo governo do ex-Presidente 
Lula, que foi colocado no Orçamento da União para 
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2012, com dotação inicial de R$43,5 milhões. É preciso 
que a ponte do Rio Madeira saia do papel.

A ponte no trecho da BR-364 que corta o Rio 
Madeira supera o gargalo de acesso à rodovia do Pa-
cífico ou Rodovia Interoceânica, por isso interessa ao 
Mato Grosso e aos Estados do Sul e do Sudeste, que 
podem exportar seus produtos pelos portos peruanos 
para a Ásia e para a Costa Oeste dos Estados Unidos.

A importância dessa ponte deve, portanto, ser 
uma bandeira ampla e pluripartidária. Essa ponte, de 
1.200 metros de extensão, deveria ter sido iniciada em 
2011, no Distrito do Abunã, onde a rodovia BR-364 é 
interrompida pelo curso do rio.

Em 2011, quando nos reunimos com o então 
Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, ele nos 
relatou, a Parlamentares acrianos, que o projeto da 
ponte tinha problemas e que nova licitação seria feita 
antes ainda do final de 2012.

O atual Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 
Passos, garantiu, em reuniões com a presença de 
Parlamentares do Estado, que a obra do Rio Madeira 
era uma prioridade do Governo Dilma. Mas, hoje, in-
felizmente, manifestamos nossa profunda insatisfação 
com a decisão do Governo Federal de cancelar cerca 
de R$20 milhões, previstos para este ano, para o início 
das obras da ponte. Esse decreto foi assinado em 30 
de maio, dentro de um pacote de cortes que somam 
R$110 milhões no Ministério dos Transportes.

Assim, a população do Acre continuará sendo 
afetada pelo desabastecimento, pelos altos preços, 
pelo desconforto, pelo prejuízo.

Se, nesta tarde, tenho a satisfação de saudar a 
iniciativa desses Parlamentares do Acre, venho, por 
outro lado, também cobrar com firmeza, desta tribu-
na, e tenho certeza de que falo por muitos cidadãos 
acrianos, exigindo uma resposta favorável e um com-
prometimento efetivo do Governo Federal com uma das 
necessidades mais agudas do povo do Estado do Acre.

Parece-nos difícil aceitar o fato de o Ministério dos 
Transportes, apesar de ter empenhado sua palavra, no 
ano passado, de que a obra da ponte do Rio Madeira 
teria nova licitação e seria ainda iniciada no primeiro 
semestre de 2012, mas, que, até agora, tudo ficou para 
depois. Depois quando? Precisamos de uma definição.

Hoje, ouve-se falar que essa obra talvez não te-
nha início antes de 2014. Isso é muito ruim para todo 
o povo do Acre. Por isso, a gente faz um apelo...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Pode prosseguir sua fala.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pois sim.

Então, é muito importante que a gente tenha uma 
resposta, porque não é possível que fique permanen-
temente sendo adiado, e hoje já se ouve falar que, pro-
vavelmente, essa obra só terá início no ano de 2014. 

Então, eu defendo aqui, em consonância com 
o Senador Jorge Viana, com o Senador Sérgio Pete-
cão, com os oito Deputados Federais que compõem 
a Bancada do Acre, com os Senadores e Deputados 
Federais do Estado de Rondônia, que haja uma toma-
da de posição e uma atitude, por parte do Ministério 
dos Transportes, no sentido de dar uma resposta so-
bre quando será concluída a licitação e quando será 
contratada a obra para a construção da ponte sobre o 
Rio Madeira. Não é possível que a gente permaneça, 
sem prazo definido, na humilhação que ocorre nessa 
travessia de balsa sobre o Rio Madeira, que é algo ex-
tremamente desagradável e prejudicial ao povo do Acre. 

Então, nesse sentido, eu manifesto aqui minha 
plena solidariedade ao Comitê Parlamentar do Acre, 
que, certamente, vai envolver também os Parlamenta-
res de Rondônia, em defesa da construção da ponte 
sobre o Rio Madeira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sra Presidente. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Sra. 
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Lídice da Mata.

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Sr. Senador Anibal, V. Exa receba a nossa soli-
dariedade ao povo do Acre, solidariedade de todos os 
brasileiros – eu, como baiana, mas também de parte da 
minha família acriana. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

Chamo para usar a palavra, inscrito como Líder 
do DEM, o Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna 
na tarde-noite de hoje é falarmos de um dos projetos 
que apresentamos aqui nesta Casa. Estamos apresen-
tando, na data de hoje, uma proposição legislativa, a 
nosso ver de grande utilidade, porque vai facilitar a vida 
dos brasileiros em geral, principalmente daqueles que 
precisam comprar remédios com frequência.

A promoção da saúde pública - e o acesso é cada 
vez mais universalizado aos cuidados médicos, tanto na 
prevenção quanto no combate às doenças - vem sendo 
alvo central de nossas políticas de Governo em todas as 
esferas da Administração. Nesse cenário, a proliferação 
do uso de medicamentos adequados prescritos constitui 
estratégia de grande valor terapêutico na manutenção 
da saúde individual e coletiva da nossa população.
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Ocorre, porém, que a legislação, muitas vezes, 
meu caro amigo Senador Petecão, dificulta e até co-
loca em risco a vida de muitos cidadãos que necessi-
tam adquirir remédios fora da unidade da Federação 
em que estes foram prescritos. A consequência disso, 
Presidente Senadora Lídice da Mata – não é raro – é 
a interrupção ou a suspensão do tratamento porque o 
remédio deixa de ser administrado por falta de acesso 
e não por determinação médica, o que pode ser extre-
mamente danoso à saúde do nosso paciente.

Embora sejamos a favor da existência de instru-
mento de controle para a comercialização dos fárma-
cos em geral, acreditamos que a medida restritiva de 
impedir a venda para portadores de receitas assinadas 
por médicos, cujo registro no Conselho Regional de 
Medicina seja diverso daquele em que efetua a com-
pra, constitui verdadeiro contrassenso, posto que o 
profissional médico já tem individualmente assegura-
do o direito de exercício de sua profissão em qualquer 
parte do Brasil. Além disso, a mobilidade das pessoas 
no mundo de hoje é muito grande, e são crescentes 
as oportunidades de que um paciente se veja na cir-
cunstância de ter de comprar sua medicação em um 
estabelecimento comercial sediado fora do Estado em 
que tenha sido emitida a receita.

O objetivo, portanto, Srª Presidente, da nossa 
proposição é evitar os transtornos, as inconveniências 
e, sobretudo, os riscos enfrentados atualmente por 
muitos brasileiros, garantindo, assim, a continuidade 
do tratamento onde quer que se encontre, mediante a 
obrigatoriedade do reconhecimento e aceitação da re-
ceita médica em qualquer localidade do País, desde que 
assinada por um profissional devidamente habilitado.

Essa proposição, Senadora Lídice, eu faço pelo 
seguinte: se um cidadão em Mato Grosso vai ao mé-
dico e este lhe dá uma receita, essa receita não é vá-
lida aqui em Brasília ou em São Paulo. Ou vice-versa, 
ou seja, se o médico dá a consulta em um Estado, o 
remédio tem que ser comprado nesse mesmo Estado. 
De forma que acho um absurdo.

Sendo expressa a determinação constitucional de 
que é dever do Estado empreender as ações possíveis 
para assegurar todo o direito de saúde, parece-me de 
bom alvitre eliminar toda e qualquer barreira que im-
peça o bom cumprimento desse ditame. 

Assim, espero contar com o imprescindível apoio 
dos nobres Pares na consecução dos objetivos do projeto 
que hoje submeto a esta Casa, seja por meio de suas 
enriquecedoras contribuições para o aprimoramento da 
matéria, seja pela atenção que a ela haverão de dispen-
sar. Nesse caso, Senadora Lídice, eu espero que seja 
aprovada com muita precisão e com muita celeridade. 
Falo isso porque pode-se interromper um tratamento 

médico e o cidadão vir a óbito pelo fato de que a recei-
ta hoje emitida aqui em Brasília, lá em Rondônia, não 
gera a obrigação de as farmácias venderem o remédio; 
e vice-versa. Então, eu acho que isso é um absurdo, é 
um crime, e nós temos que, com certeza, aprovar esse 
projeto, para que a mesma receita emitida em Mato 
Grosso, ou no Mato Grosso do Sul, permita a venda do 
remédio numa farmácia aqui em Brasília, porque assim 
se facilita sobremaneira a solução dos problemas de 
saúde enfrentados já pelo povo brasileiro.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero 
apenas, com satisfação, comunicar a este Plenário a 
apresentação do parecer favorável à aprovação do PLS 
353, de 2009, de nossa autoria, ora sob análise da Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional, da Câmara dos Deputados. Nossa 
proposta, que tramita em regime de prioridade, versa 
sobre a criação da ZPE (Zona de Processamento de Ex-
portação) de Rondonópolis, matéria de vital importância 
para o progresso do Estado de Mato Grosso. A votação 
do relatório está na pauta da próxima reunião daque-
le Colegiado, e esperamos que possa estar concluída 
ainda nesta semana. Por sinal, foi discutida hoje lá na 
Comissão de Assuntos Econômicos a questão da ZPE.

Aproveitando a oportunidade, quero cumprimentar 
V. Exª, como também o Senador Jorge Viana, que rela-
tou a matéria, pelo fato de que o que estava aprovado 
no Congresso Nacional era que apenas 20% daquilo 
que fosse produzido nas Zonas de Processamento de 
Exportação poderia ser comercializado no mercado in-
terno. Todavia, agora, com o projeto apresentado por 
V. Exª e relatado pelo Senador Jorge Viana, poderão 
ser comercializados no mercado interno 40%, em que 
pese terem de pagar todos os impostos, naturalmen-
te, da mercadoria em circulação no mercado interno.

De forma que já temos alguns projetos de ZPE 
em nosso Estado - entre eles, o de Rondonópolis -, 
que já se encontram na Câmara para serem aprova-
dos, com certeza.

Nesse contexto, devo salientar que “o Município de 
Rondonópolis é, atualmente, a segunda maior economia 
do Estado de Mato Grosso e está entre as 100 maiores 
do País. Com um PIB de quase R$5 bilhões, a cidade já 
é considerada a mais industrializada do Estado”.

O referido relatório evidencia o seguinte: 

[...] tal se deve, inclusive, à localização privile-
giada do Município, que está no entroncamen-
to da BR-163 e BR-364. Em breve, através da 
chegada da Ferronorte, Rondonópolis se con-
solidará como uma das cidades mais industria-
lizadas do País. Paralelamente à ferrovia, está 
prevista a construção no Município do maior 
terminal rodoferroviário da América Latina.
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Por tudo isso, creio firmemente no êxito desse 
nosso projeto, para que se viabilize mais essa Zona 
de Processamento de Exportação.

A matéria, identificada na Câmara como Projeto 
de Lei n° 3.071, de 2011, tramitará, ainda, pelas Co-
missões de Desenvolvimento Econômico; de Indústria 
e Comércio; de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
cabendo, no entanto, a decisão terminativa à Comissão 
de Finanças e Tributação.

Confiante de que o parecer, em vias de apreciação, 
será adotado sem delongas, nutro a justa expectativa de 
que, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, esse 
nosso relevante projeto merecerá a atenta sensibilida-
de do Poder Executivo, em prol do desenvolvimento da 
economia mato-grossense, o que certamente resultará 
em inegável benefício para todo o Brasil.

De maneira, Senadora Lídice da Mata e demais 
Senadores, que tenho certeza de que as ZPEs no Bra-
sil vão acabar com esses desequilíbrios inter-regionais 
que hoje, lamentavelmente, nós temos. Temos vários 
brasis dentro do próprio Brasil. Eu quero crer que o 
instrumento, a ferramenta que temos para acabar com 
o desequilíbrio é a ZPE. Mato-Grosso, particularmente, 
já tem uma aprovada desde 1989, na região oeste do 
Estado, na grande Cáceres, que, lamentavelmente, só 
agora me parece vai sair de fato do papel. Acho que será 
um benefício tão grande que não só vai gerar emprego 
e renda, mas, sobretudo, vai gerar outros tributos, ou 
seja, receita através, naturalmente, dos impostos que 
serão pagos por essas indústrias que vão ali se localizar.

Assim, eu quero cumprimentar V. Exª pelo belo 
projeto. Nada mais justo do que o cidadão, o empre-
sário possa comercializar 40% daquilo que produzir 
no mercado interno – pagando os impostos, eu acho 
que está tudo certo – e exportar 60%. Se o mercado 
externo estiver melhor, que exporte os 100%, não há 
nenhum impeditivo legal, muito pelo contrário, seria 
de bom alvitre se conseguíssemos que toda a nos-
sa produção fosse exportada. Entretanto, se não for 
possível, temos hoje 40% para ser comercializado no 
mercado interno.

Concedo um aparte ao Senador Armando Mon-
teiro.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Senador Jayme, os meus apartes são sempre conver-
gentes com a posição de V. Exª, sempre.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Fica até monótono, mas eu queria neste momento me 
manifestar, na medida em que quero também me con-
gratular com a nossa Senadora Lídice, porque a cons-
tatação sobre essa questão das ZPEs é a seguinte: há 

algo de errado no modelo brasileiro, porque as ZPEs 
não funcionam. Então, nós precisamos enfrentar isso: 
ou criamos um regime novo, que seja verdadeiramente 
operacional e sustentável, ou então vamos desenvol-
ver outros modelos. E esse projeto aponta na direção 
correta, que é a de fazer o maior equilíbrio entre essa 
questão das exportações e das vendas internas, sem, 
no entanto, produzir desequilíbrio nem assimetrias 
em relação à empresa brasileira que atua apenas no 
mercado interno, já que a tributação nesse caso se dá 
de forma integral nas operações internas. Então, eu 
queria só fazer este registro, me congratulando com 
V. Exª e com a nossa Presidente, a Senadora Lídice.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Da mesma forma, agradeço a fala de V. Exª. Eu acho 
que o caminho do Brasil é por aí. Nós não temos outro 
encaminhamento, sobretudo por algumas regiões do 
Brasil que precisam, com certeza, ter uma nova pers-
pectiva no seu desenvolvimento. A China me parece 
que tem 3 mil ZPEs, os Estados Unidos têm mais de 
700 ZPEs. É uma proposta factível. Havia uma preocu-
pação do empresariado paulista, sobretudo na nossa 
Manaus, dos empresários sediados na Zona Franca 
de Manaus, mas nesse caso, particularmente, não vai 
causar nenhum prejuízo. Muito pelo contrário: se você 
comercializar no mercado interno, você vai pagar todos 
os tributos que certamente pagam qualquer outra fá-
brica ou indústria que esteja produzindo. Então, nesse 
caso, não trará nenhum prejuízo.

Eu acho que estamos todos de parabéns pelo 
projeto, como foi proposto por V. Exª e, sobretudo, como 
foi relatado pelo Senador Jorge Viana.

O nosso sonho em Mato Grosso, particularmen-
te, é termos algumas regiões com essas Zonas de 
Exportação, como a região oeste e o norte do Estado 
de Mato Grosso, onde, lamentavelmente, o forte da 
economia era a madeira, era a própria pecuária. Como 
hoje a madeira – V. Exª tem conhecimento – pouco re-
sulta em termos econômicos para a região, eu acho 
que essa seria uma fonte nova para a economia em 
determinadas regiões do Brasil em que, muitas vezes, 
exauriu-se naturalmente aquilo que produziam.

De maneira que estou muito feliz e quero crer 
que esse projeto vai dar certo. Nós temos quer tirá-lo 
do papel, Senador Armando. Até hoje, infelizmente, 
nenhuma ZPE no Brasil conseguiu ser implantada. Dis-
cutimos aqui, há três anos, a sua regulamentação e de 
que forma os tributos seriam pagos, mas infelizmente 
havia muitas dificuldades. Parece-me que, agora, de 
fato isso vai acontecer, e vão ser concretizadas, com 
certeza, as implantações das nossas ZPEs nas mais 
diferentes regiões no Brasil.

Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Muito obrigada, Senador, pelas menções feitas 
ao nosso projeto.

Desejo também total sucesso ao projeto de V. 
Exª, que será para o seu Estado, mas, acima de tudo, 
para o Brasil.

Agradeço também as manifestações de apoio de 
outros Senadores à nossa proposta, que foi tão bem 
aprimorada pelo relatório do Senador Jorge Viana.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Queria solicitar à Presidência a minha inscrição como 
orador pela Liderança do Bloco do PTB.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – V. Exª já está inscrito...

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Já estou inscrito.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – ... e é o próximo Líder a se pronunciar.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Agradeço a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Sobre a mesa, projeto que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Antes de passar a palavra ao próximo 
orador, que será o Senador Sérgio Souza, do PMDB 
do Paraná, por permuta com o Senador Tomás Cor-
reia, do PMDB de Rondônia, a Presidência comunica 
às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada 
sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se 
no dia 10 de setembro do corrente, segunda-feira, 
às 10 horas, no plenário do Senado Federal, desti-
nada a comemorar o centenário de nascimento de 
Augusto do Prado Franco, que se completará em 4 
de setembro de 2012.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Srª 
Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, pela ordem.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Só 
um esclarecimento, por favor. A senhora poderia 
me informar a ordem dos inscritos para falar pela 
Liderança?

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Temos uma lista grande de líderes inscritos: o 
Líder Armando Monteiro, o Líder João Alberto Capibe-
ribe, depois o Senador Eduardo Lopes do PRB, Inácio 
Arruda, Eduardo Amorim, Petecão, Renan Calheiros 
e agora o Líder Walter Pinheiro.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Obri-
gado, Presidente. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Além, obviamente, dos senhores orado-
res inscritos. 

Isso será feito, portanto, de forma organizada, 
conforme determina o Regimento da Casa.

Pela ordem, o Senador Presidente da Comissão 
de Justiça e Presidente da Comissão do Código Penal, 
o nosso Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
com a permissão do meu querido companheiro, também 
membro da Comissão Especial que trata do Código 
Penal, Senador Sérgio Souza, peço a V. Exª que seja 
lido o requerimento que há sobre a mesa, que requer 
a duplicação do prazo para a conclusão dos trabalhos 
referentes à reforma do Código Penal. 

Esse requerimento foi assinado por quase to-
dos os membros da Comissão Especial que trata do 
Código Penal, inclusive por V. Exª, que requer para a 
Comissão destinada a examinar o Projeto de Lei do 
Senado nº 236, que dispõe sobre a reforma do Códi-

go Penal Brasileiro, baseado no que determina o art. 
374, inciso XVI, do Regimento Interno do Senado, que 
o prazo para conclusão dos trabalhos desta comissão 
seja duplicado, fixando-se novo calendário, que dispo-
rá sobre a ordem cronológica para apresentação de 
emendas, relatórios parciais, relatório geral e votação 
do parecer final.

Como há necessidade regimental, embora a pró-
pria Comissão possa solicitar até quatro vezes essa 
prorrogação e há anuência de todos os membros da 
Comissão, solicito a V. Exª que o requerimento sobre 
a mesa fosse lido, tendo em vista que só temos até 
amanhã o esforço concentrado e precisa ser aprova-
do, porque o prazo vence dia 4 e nós não estaremos 
aqui no período do dia 4 de setembro.

Portanto, solicito a V. Exª a leitura do requerimen-
to que se encontra sobre a mesa sobre a prorrogação 
do prazo.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – V. Exª será atendido, Senador Eunício, 
na forma do Regimento.

Havia anunciado que antes de o orador se pro-
nunciar precisaríamos fazer alguns comunicados. 

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Vou passar à votação do Requerimento 
nº 770, de 2012, da Senadora Ana Rita, que requer, 
em aditamento ao Requerimento nº 737, de 2012, 
aprovado na sessão do Plenário do dia 8 de agosto 
de 2012, alteração do período para desempenho da 
respectiva missão, que passará a dar-se nos dia 13 e 
14 de setembro de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Leremos agora o Requerimento que V. 
Exª solicitou.

A Comissão Temporária, destinada a examinar o 
Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, que dispõe 
sobre a reforma do Código Brasileiro, requer conforme 
art. 374, inciso XVI, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o prazo para a conclusão dos trabalhos 
dessa Comissão seja duplicado, fixando-se novo ca-
lendário, que disporá sobre a ordem cronológica para 
apresentação de emendas, relatórios parciais, relatório 
geral e votação do parecer final.

Amanhã, na Ordem do Dia, será apreciado esse 
requerimento.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Agradeço a V. Exª pela leitura. Obviamente que ama-
nhã, na Ordem do Dia, farei a solicitação para que seja 
submetido à apreciação dos membros deste plenário 
do Senado Federal.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Corrigindo, Senador, na Hora do Expediente.

O requerimento que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Muito obrigada.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Presidente.

Primeiramente, quero dizer ao Senador Eunício 
que temos uma missão perante o Código Penal Brasi-
leiro. O tempo é exíguo e, às vezes, precisa-se de mani-
festações, como esta da Comissão, perante o Plenário 
desta Casa, para que possamos utilizar todo o tempo 
que temos. E ainda assim, não sei se será o suficiente. 
Mas, esperamos, dentro de esforços concentrados ou 
não, adotar medidas para que possamos construir o 
mais rápido possível um novo Código Penal Brasileiro 
em atendimento aos anseios da sociedade deste País.

Srª Presidente, venho à tribuna na noite de hoje 
para conversar um pouco sobre os biocombustíveis. 

Estive, na última segunda-feira, ontem, na cidade 
de Recife, no Fórum Nordeste 2012 de biocombustí-
veis e energias renováveis. Quase que predominante, 
o setor sucroalcooleiro estava lá presente, como fórum 
do setor, com a Única, como o Presidente da Alcopar, 
o Miguel Tranin, que é a entidade que representa o 
setor no Estado do Paraná. E eu vi muitas lamenta-
ções do setor, críticas, e também a apresentação de 
algumas soluções.

E eu fui à cidade de Recife para ouvir as reivindi-
cações do setor, porque eu sou o Relator, no Senado 
Federal, do marco regulatório dos biocombustíveis, que 
está na Comissão de Agricultura do Senado. E temos 
uma audiência pública ou uma diligência, podemos 
dizer externa, da Comissão de Agricultura, para pro-
mover um amplo debate deste tema. Já está aprova-
da essa audiência, essa diligência, pela Comissão de 
Agricultura, e deve acontecer no Estado de Alagoas 
no mês de outubro.

Após ouvido o setor, vamos preparar o relatório e 
entendemos que esse relatório tem de ser abrangente 
ao ponto de chegarmos a uma solução para o setor, 
porque há uma sazonalidade. O setor tem uma capa-
cidade instalada para quase dobrar a sua produção, 

ou pelo menos para mais de 100 milhões de toneladas 
de cana, que é a capacidade instalada que temos hoje 
para moer no ano.

No entanto, percebemos que há uma dificuldade 
muito grande, principalmente de algumas empresas, em 
tomar os recursos necessários para reformar canaviais, 
como essas que têm capital estrangeiro e estão com 
dificuldades junto ao BNDES. Mesmo o BNDES ten-
do disponibilizado recursos na ordem de R$4 bilhões 
para esse setor, pouco mais de um bilhão foi tomado, 
porque muitos não o conseguem, pela burocracia ou 
pelas dificuldades legais enfrentadas.

Mas isso está sendo resolvido na Casa Civil e 
também junto à AGU. O Advogado Geral da União, 
Adams, está tratando desse assunto. Acreditamos que, 
nos próximos dias, tenhamos uma solução e que o 
Brasil possa dobrar, por meio do BNDES, os recursos 
na reforma de canaviais.

E o setor foi muito claro em dizer, nesse fórum 
ocorrido ontem, na cidade de Recife, o seguinte: nós 
tínhamos antes 25%, que era a cota do álcool dentro 
da gasolina. Nós sabemos o quanto é um litro de ál-
cool hoje, no Brasil. Em média, 1,60; 1,70. A gasolina 
custa pelo menos R$1,00 a mais; pelo menos R$1,00 
a mais. Se nós elevarmos para 25%, que era estava 
até pouco tempo atrás, nós deixaremos de importar 
50% da gasolina que nós estamos importando hoje.

Eu fiz um quadro comparativo para dizer ao Brasil 
e aos Srs. e Srªs Senadores como o nosso país vem 
aumentando a sua importação de gasolina e etanol. 
Essa gasolina entra subsidiada, porque é muito claro 
que nós percebemos – e nós sabemos disso – que o 
Brasil tem uma política de segurar o preço da gasolina 
para que isso não gere uma inflação ou venha como 
um indutor da economia.

A última ação forte do Governo Federal foi retirar 
a Cide da gasolina e isso não traz soluções, por exem-
plo, para o setor do etanol, mas ameniza a questão da 
gasolina. Mas a alta do barril do petróleo no exterior 
já voltou ao mesmo patamar de 20% de perdas em 
relação ao barril no Brasil, poço no Brasil, e o que é 
vendido no mercado internacional.

Mas vejamos só. Em 2010, nós importamos 
504.433 m3 de gasolina. Importamos, em 2010, 74.592 
m3 de álcool, principalmente o etanol de milho dos Es-
tados Unidos da América. Em 2011, o Brasil importou 
2,177 milhões m3 de gasolina. Ou seja, mais de qua-
tro vezes o que foi importado em 2010, e importou 
1,150 milhão m3 de etanol; 74 mil, arredondando, fo-
ram importados em 2010; 1,150 milhão em 2011. Em 
2012, até julho, o Brasil já importou 2,130 milhões m3 
de gasolina. Ou seja, já quase chegamos ao patamar 
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importado em 2011, e já importamos mais de 500 mil 
m3 de etanol.

Que análise temos que fazer? O Brasil está cres-
cendo, as pessoas estão consumindo mais, as pesso-
as gastam mais energia, as pessoas compram mais 
carros. A nossa frota hoje é maior do que a de ontem, 
do que a do ano passado, do que a de dez anos atrás. 
Nós sabemos disso. É perceptível isso. Então, há um 
consumo muito maior. E nós temos também uma de-
manda maior pelo álcool hidratado. A partir do momento 
em que o cidadão consome mais, ele consome mais 
bebidas, consome mais alimentos, ele consome mais 
produtos de limpeza. E o álcool hidratado está muito 
presente nesses subprodutos. 

Qual é a reflexão que estamos fazendo? A de-
manda para os próximos anos vai mais do que dobrar, 
a demanda por etanol, a demanda por gasolina tam-
bém. E a gasolina ainda tem uma crítica pesada, é um 
combustível fóssil, um combustível que gera gases de 
efeito estufa, nocivos a nossa camada de ozônio e os 
prejuízos ao planeta são muito maiores. E o etanol, aí 
está a solução. Nós sabemos disso, ele é mais barato 
e se nós incrementarmos mais 5% – ou seja, voltarmos 
ao patamar de um ano atrás, na gasolina, indo a 25% 
–, nós resolvemos um problemão do mundo do etanol e 
resolvemos também um problema da gasolina porque 
vamos deixar de importar a metade da gasolina que 
importamos hoje. Ou seja, nós já importamos, até julho, 
mais de dois milhões de metros cúbicos de gasolina. 
Quanto é que vamos importar daqui a dois, três anos?

Realmente estou um pouco preocupado com essa 
questão, na medida em que o setor sucroalcooleiro, 
principalmente o do etanol... Quem produz etanol hoje 
no Brasil está sofrendo um prejuízo que chega até a 
R$0,40 por litro, R$0,40 por litro. Aquela usina que 
só produz etanol. Aquela usina que produz etanol e 
açúcar, esta está equilibrando as suas contas porque 
você não consegue fazer tão somente açúcar, mas 
consegue fazer tão somente o etanol. 

Então, venho à tribuna, Srª Presidente, para fazer 
uma reflexão nesse sentido. Nós precisamos adotar al-
gumas medidas para trazer uma estabilidade ao setor, 
porque o que não dá é estarmos num patamar de 25% 
de adicional na gasolina; de repente, isso é reduzido 
para 20%, mas, na medida em que foi reduzido para 
20% as empresas já estavam instaladas, tinham a sua 
capacidade instalada, houve um abandono dos cana-
viais. E não é tão fácil produzir etanol assim. Você de-
pende de uma plantação e demora anos para se chegar 
ao resultado esperado. Mas o setor está preparado. 

Ouvi isso claramente na cidade de Recife, no. 
Fórum Nordeste do setor, dizendo que se o Governo 
assinalar que vai adicionar mais 5% de etanol à gaso-

lina, eles estão preparados para, a partir de maio do 
ano que vem, fornecer. Ou seja, precisamos de seis 
meses praticamente. Mas se o Governo assinalar, eles 
conseguem fazer isso.

Trago também, Srª Presidente, não somente as 
críticas com relação a uma necessidade de possibi-
litarmos uma maior estabilidade para o setor, princi-
palmente com uma regra definida, e aí vem o marco 
regulatório, e eu sou Relator aqui no Senado do Projeto 
de Lei 219, de 2010. E foi por meio de uma Comissão 
Especial, relatada pelo Senador Inácio Arruda, que 
surgiu esse Projeto. Alguns pontos já estão atendidos 
em outras leis, mas pretendo aqui fazer algo completo, 
que atenda o setor, à sociedade brasileira e também 
às necessidades do Governo.

Trouxe também aqui, Srª Presidente, alguns ape-
los ambientais, não só econômicos, porque temos que 
olhar para essa questão ambiental. E sabemos que 
o etanol – que era a bandeira do nosso Presidente 
Lula, que foi o grande divulgador, levou ao conheci-
mento do Planeta – o etanol feito da base de cana-
-de-açúcar tem uma eficiência energética maravilhosa 
em comparação, por exemplo, ao etanol de milho, feito 
nos Estados Unidos. O etanol de cana-de-açúcar tem 
pelo menos seis vezes mais eficiência energética. E 
mais, tem um seqüestro de carbono que chega qua-
se a 85%, enquanto que o de milho não chega nem a 
20% ou um pouco mais. 

Com relação ao etanol de trigo e de beterraba 
produzidos na Europa, a eficiência energética do eta-
nol de cana-de-açúcar chega a, mais ou menos, qua-
tro vezes mais. A fixação ou o seqüestro de carbono 
feito pelo etanol de cana é praticamente o dobro do 
seqüestro de carbono do etanol de beterraba e de trigo.

Então, há esse apelo ambiental. Temos hoje uma 
matriz energética limpa e sustentável, que gera rique-
za a este País, gera divisas, gera milhares, centenas 
de milhares de empregos na indústria, no campo e na 
cidade. Sabemos o que gera de impostos este setor 
brasileiro, mas que se encontra em dificuldade. 

Estive conversando com várias pessoas do se-
tor. Recentemente estive no BNDES tratando também 
desse assunto. Lá no Rio de Janeiro recebo, constan-
temente, pessoas no meu gabinete, do Ministério de 
Minas e Energia. Já conversei com Gilson Bittencourt, 
na Casa Civil, sobre esses problemas. Já falei com a 
Ministra Gleisi Hoffmann, nossa querida Senadora, 
hoje Ministra, sobre esse assunto. Temos de caminhar 
para uma solução. A solução talvez seja o marco re-
gulatório dos biocombustíveis, a solução talvez esteja 
nós incrementarmos mais o etanol na gasolina; seja 
nós desonerarmos daquilo que podemos desonerar 
na cadeia de impostos. Mas, principalmente, temos de 
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ter o etanol como uma solução para o nosso déficit de 
gasolina. Temos uma solução para a questão do apelo 
ambiental. Há um dado interessante, Senador Tomás 
Correia: trazemos o etanol de milho dos Estados Unidos 
a um número aproximado de US$20,00 por uma unida-
de de medida que não me recordo agora. Exportamos 
a mesma quantidade a US$23,00, US$24,00 de etanol 
de cana para os Estados Unidos. Veja que fantástico! 
Mas sabe por quê? Porque os Estados Unidos pagam 
um prêmio, pagam um prêmio pelo etanol da cana de 
açúcar porque o etanol de cana de açúcar está enqua-
drado dentro de uma energia renovável, limpa. Por isso 
ele recebe. Os Estados Unidos vão aumentar. Hoje eles 
têm mais ou menos dois milhões de litros consumidos 
do Brasil. Eles pretendem chegar a um consumo de 
20 milhões de litros até 2020, ou seja, nos próximos 8 
anos. Então, nós temos um potencial de crescimento 
muito grande também no mercado exterior e com paí-
ses, como os Estados Unidos, pagando um prêmio por 
estarmos falando de uma energia limpa. 

Srª Presidente, esses dados que mencionei são 
da Datagro, uma das entidades que apresentaram 
dados lá no fórum de Recife, o Fórum Nordeste 2012 
de Biocombustíveis. 

Para encerrar, gostaria de dizer o seguinte. Nós 
temos no Brasil, uma solução para o Planeta em ter-
mos de combustíveis renováveis. Nós não precisamos, 
Senador Armando Monteiro... Estive lá e tive o prazer 
de conhecer Armando Monteiro Filho, seu pai, muito 
bem disposto, muito bem reverenciado por todos do 
Senador. Mas, Senador Armando Monteiro, não pre-
cisamos, por exemplo, aumentar a nossa área em 
plantação de cana para aumentar a produtividade. 
Olhe que dados interessantes que nos apresentaram 
no fórum: em 1975, produzimos mais ou menos dois 
mil litros de etanol por hectare; hoje, estamos produ-
zindo perto de sete mil litros por hectare; até 2020, a 
eficiência, a tecnologia e inovação, vai elevar isso para 
perto de 15 – é a estimativa que temos; em 2030, a 
estimativa é chegarmos a 35 mil litros por hectare de 
cana de açúcar, ou seja, cinco vezes a mais do que é 
hoje, porque está vindo aí o etanol de segunda gera-
ção, através da biomassa, que é do bagaço de cana, 
está vindo outras soluções energéticas. Então, vejam 
só, além de trazermos uma solução econômica para 
o nosso País, reduzirmos o consumo de combustíveis 
fósseis. Temos uma solução econômica, mas temos 
uma solução ambiental.

Então, venho à tribuna, no dia de hoje, para enal-
tecer a iniciativa do Fórum Nordeste 2012, tratando de 
soluções para o setor dos biocombustíveis, em especial 
o etanol. Lá, pude aprender muito na manhã de ontem, 
no começo da tarde de ontem. Essas informações, 

pretendo trazê-las para dentro do relatório que farei na 
Comissão de Agricultura do Senado Federal quando 
for relatar o marco regulatório dos biocombustíveis.

Eram essas as considerações, Srª Presidente, 
agradecendo a V. Exª.

Uma boa noite a todos e a todas.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – Muito obrigada. A Presidência agradece e o 
parabeniza pelo seu pronunciamento.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, a 
Presidência comunica que designa o Deputado Paulo 
Tadeu, como membro suplente, em substituição ao 
Deputado Assis Carvalho, para integrar Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 571, de 2012, conforme Ofício nº 504, de 2012, do 
Líder do Partido dos Trabalhadores –PT, na Câmara 
dos Deputados. 

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 504/PT

Brasília, 28 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar o Deputado Paulo Tadeu (PT – DF) como 
suplente em substituição ao Deputado Assis Carvalho 
(PT – PI) na Comissão Mista que vai analisar a MP 
nº 571/12, “Que altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2201.”

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto – PT/
SP, Líder da Bancada na Câmara.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Com a palavra, pela Liderança do PTB, 
o Senador Armando Monteiro, pelo tempo regimental.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, inicio a minha fala fazendo 
um registro que se reveste de grande significado para 
nós, pernambucanos, que é a passagem de 60 anos 
da morte de Agamenon Magalhães. 

Agamenon Magalhães foi, sem nenhum favor, 
um estadista dada a forte presença que ele pode ter 
na primeira metade do século passado, da sua passa-
gem pela vida pública do País. Governou o Estado de 
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Pernambuco durante dez anos, oito durante o Estado 
Novo e dois anos já no processo de redemocratização 
como Governador eleito. Foi Ministro da Justiça. Foi 
Ministro do Trabalho no Governo Getúlio Vargas. Em 
todas as posições que exerceu deixou sempre uma 
marca indelével da sua presença.

Quando Ministro da Justiça, Agamenon Maga-
lhães foi responsável pela primeira legislação antitrus-
te do País, o que seria o embrião de um sistema de 
defesa de concorrência no Brasil que hoje se traduz 
na presença do CADE – Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica.

Agamenon Magalhães, como Ministro do Trabalho, 
teve um papel decisivo na Consolidação da Legislação 
Trabalhista, a nossa CLT. E ainda é dele, Agamenon, 
a primeira iniciativa voltada à criação de um instituto 
na área previdenciária.

Era um intelectual, um professor, que exerceu a 
cátedra com muita proficiência e era, sobretudo, um 
homem de perfil humano, dotado de grande sensibili-
dade para as questões sociais.

Então, eu não poderia deixar de fazer esse regis-
tro, pelo que a sua figura representou na vida pública 
do País e por ele se constituir numa referência e numa 
inspiração, sobretudo para a classe política nos dias 
atuais, ele que sempre foi um político austero, dotado 
de espírito público e ainda um homem rigorosamente 
probo e exemplar no trato das coisas públicas. 

Por isso eu me honro em fazer esse registro, ao 
mesmo tempo em que tenho também a honra de ser 
o seu neto. Minha mãe é a filha caçula de Agamenon 
Magalhães e ele sempre foi para nós uma referência 
importante, além da dimensão humana de Agamenon. 

Feito esse registro, Srª Presidente, eu gostaria 
de tratar do tema que me traz hoje à tribuna, que diz 
respeito à área de segurança.

As despesas realizadas pela União com segu-
rança pública alcançaram R$9 bilhões em 2010, con-
forme os dados disponíveis. Somadas aos gastos dos 
Estados, o montante investido na área chega a R$47 
bilhões, segundo dados do Ministério da Fazenda e 
da Secretaria do Tesouro Nacional compilados pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Apesar do investimento significativo, muito pouco 
se sabe sobre os impactos desses gastos na redução 
efetiva da criminalidade no País.

Cabe ao Senado Federal, como agente fiscali-
zador do Poder Executivo, ter papel ativo no processo 
de avaliação das políticas públicas de segurança e da 
alocação dos recursos com tal finalidade.

Nesse sentido foi apropriada a criação do Sis-
tema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública 
e Justiça Criminal (Sinesp) pelo Ministério da Justiça, 

que irá geri-lo. A iniciativa busca melhorar a qualidade 
dos dados dos registros de ocorrências criminais nos 
Estados e padronizar também a publicação de dados 
operacionais do sistema de justiça criminal – polícias, 
Ministério Público, Justiça e sistema penitenciário. Até 
então, não contávamos no País com um sistema unifi-
cado de coleta e organização de estatísticas nessa área.

Experiências em vários países demonstraram que 
o uso adequado de informações é fundamental para o 
planejamento e a implementação de medidas eficazes 
na área da segurança pública.

O sistema de controle de desempenho da Polícia 
de Nova York, o Compstat, desenvolvido na década de 90, 
é um dos melhores exemplos internacionais do suces-
so que pode ser obtido com a introdução de métodos de 
gerenciamento por resultados no sistema de admi-
nistração da segurança pública. E sem informações 
confiáveis e padronizadas não é possível avaliar e mo-
nitorar o trabalho policial na ponta, como mostram as 
experiências internacionais. 

Mesmo em países com menor nível de renda do 
que o Brasil há exemplos de boas práticas na gestão 
da segurança pública que precisam ser levados em 
conta. Na cidade colombiana de Cáli, em 1993, foi cria-
da uma agência especialmente com a tarefa de mo-
nitorar a violência. O Desepaz revisava e padronizava 
as estatísticas provenientes de diferentes instituições 
públicas segundo o modelo de sistema de vigilância 
epidemiológica consolidado na área de saúde pública. 
Informações sobre as vítimas, os agressores, as cir-
cunstâncias e as características dos locais onde ocor-
riam os atos de violência eram checadas e consolidadas 
em planilhas e mapas. Esse foi justamente o caminho 
seguido pelo Ministério da Justiça com a criação do 
Sinesp, que dará à sociedade brasileira um importan-
te instrumento de planejamento e controle das ações 
empreendidas pelos órgãos de segurança e justiça. 

Caras Senadoras e Senadores, o PLS nº 227, de 
2012, que institucionaliza o Boletim de Ocorrência Úni-
co, que foi recentemente apresentado por mim a esta 
Casa, é uma iniciativa complementar ao novo Sinesp. 
O foco do Sinesp é a organização e a padronização 
de dados criminais e operacionais do sistema de justi-
ça atualmente produzidos pelos Estados e, em menor 
escala, pela União. Nesse sentido, apresenta-se como 
uma espécie de caixa de saída de estatísticas crimi-
nais e operacionais, transforma os dados atualmente 
existentes e produzidos em informações disponíveis 
para o uso nas atividades de avaliação, monitoramento 
e planejamento, como já destaquei. 

No entanto, esse sistema não regulamenta a for-
ma de entrada dos dados provenientes de ocorrências 
policiais. Essa é precisamente a lacuna que será pre-
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enchida pela Lei do Boletim de Ocorrência Único. O BO 
Único pretende facilitar o registro de ocorrências, por 
meio da descentralização do processo, ao estabelecer 
que os boletins passarão a ser realizados não apenas 
pelo delegado de polícia civil ou federal, mas também 
por policiais militares e rodoviários ou até mesmo por 
militar das Forças Armadas em missão de garantia da 
lei e da ordem.

A proposta estabelece também um fluxo defini-
do das informações do boletim de ocorrência, com o 
objetivo de propiciar uma participação mais direta do 
Ministério Público na fase do inquérito policial. 

A medida não apenas irá melhorar o atendimento 
à população, meu caro Presidente Wellington, como 
também produzirá efeitos indiretos na ampliação dos 
efetivos policiais destinados ao policiamento ostensivo 
e à investigação.

Levantamento realizado pela equipe do Instituto 
de Desenvolvimento Gerencial – Indg para o governo 
do Rio de Janeiro em 2008, mostra que o tempo de 
atendimento da Polícia Militar a uma ocorrência crimi-
nal, entre a chegada ao local do crime e o término do 
processo, dura em média uma hora. Nos casos mais 
graves, como homicídio, porte ilegal de arma ou colisão 
de veículos com vítimas, esse tempo dobra. Hoje, o 
cidadão é obrigado a ir a uma delegacia para registrar 
um crime de que foi vítima, quando poderia ser aten-
dido no local onde houve o incidente.

O desrespeito às vítimas foi institucionalizado por 
esse sistema burocrático de registro de ocorrências 
policiais, fato que contribui muito para o fenômeno da 
subnotificação, que tanto prejudica o planejamento da 
segurança pública no nosso País. 

Não há no projeto risco algum de se desrespei-
tarem as atribuições legais das Polícias Civil e Federal 
em suas atribuições específicas de polícia judiciária. 
Essas continuaram responsáveis por arbitrar fiança, 
apreender objetos e periciar a cena do crime. 

O que se pretende, e constitui uma inovação 
importante para a segurança pública, é apenas des-
centralizar os registros, que não precisam ser feitos 
necessariamente pela autoridade de policia judiciária. 
A possibilidade de facultar a outros agentes policiais 
o dever de registrar ocorrências policiais permitirá um 
aumento da capacidade de investigação da Polícia Civil.

Assim, o número de equipes de investigação (de-
legado, escrivão, investigador e agente) aumentaria, 
sem a necessidade de novas contratações, na medi-
da em que seriam transferidos para a investigação os 
policiais civis que hoje estão dedicados a atender o 
público nos balcões das delegacias.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Lei do 
BO Único poderá contribuir para dar mais capilaridade 

ao sistema de segurança pública brasileiro, na medi-
da em que mais ocorrências serão registradas e mais 
informações serão carreadas para o recém-criado 
sistema de informações. O público e os meios de co-
municação passarão a ter maior poder de controle e 
monitoramento, o que poderá gerar novas e benéficas 
pressões sobre o gestor público.

O que se pretende é o que o Sinesp, tendo na 
base um sistema único de registro de ocorrências 
propiciado pelo BO Único, seja capaz de produzir um 
quadro mais abrangente sobre o fenômeno criminal 
do que o atualmente disponível. Uma característica 
altamente positiva do Sinesp é que este garante a 
participação de diversas agências no processo de 
produção, organização e divulgação das informações 
da segurança pública.

Com base nesses fatos, formei a convicção de 
que o Sinesp e a Lei do BO Único são capazes de mu-
dar a forma como o problema da segurança tem sido 
enfrentado no Brasil em um aspecto fundamental: do 
registro da ocorrência à divulgação das estatísticas 
criminais, a prioridade passa a ser o atendimento às 
necessidades do público que sofre e lida com as con-
sequências do crime. A sociedade passará, portanto, 
a ter mecanismos para avaliação do impacto das po-
líticas públicas implementadas e bases mais sólidas 
para refletir sobre as opções ofertadas, a eficiência 
das medidas propostas de combate ao crime ou em 
prol da segurança pública.

Precisamos que a administração pública opere 
com a cultura da avaliação com base em métodos ri-
gorosos e cientificamente reconhecidos. Por que des-
pender recurso público com medidas ineficazes e de 
baixo impacto? Estamos finalmente em condições de 
dar um passo à frente na construção de um sistema 
de informações sobre a segurança pública, ampliando 
a capacidade de intervenção nos fatores subjacentes 
ao crime. Dessa forma, as intervenções de natureza 
preventiva tornam-se potencialmente mais eficazes.

É este o nosso pronunciamento.
Eu agradeço a essa Presidência.

Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, 
a Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nós nos congratulamos aqui com o Sena-
dor Armando Monteiro. Acredito que esse é o cami-
nho para não só darmos agilidade, como para termos 
maior eficiência.

Em atenção ao pronunciamento do Senador Pau-
lo Paim proferido na sessão de hoje, a Presidência 
esclarece ao Plenário que os Projetos de Lei do Se-
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nado nºs 83 e 84, de 2007, de autoria do Senador 
Paulo Paim, que dispõem sobre o direito de greve de 
servidores públicos, foram despachados somente à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
decisão terminativa.

Despacho idêntico foi aposto ao Projeto de Lei 
do Senado nº 710, de 2011, que trata sobre o mesmo 
tema. O exame dos referidos Projetos por outras Co-
missões ocorreu devido a requerimentos aprovados 
pelo Plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – Como inscritos, Senador Cyro Miranda. (Pausa.)

Ausente.
Senador João Capiberibe, como Líder.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT – PI) – Pois não.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sena-

dor Sérgio Petecão. Só para ver a ordem. O próximo 
orador inscrito, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Bom, nós temos em seguida os Senadores 
Flexa Ribeiro, Eduardo Lopes, Tomás Correia, Inácio 
Arruda – que acho que já falou –, Cícero Lucena, Edu-
ardo Amorim, Alvaro Dias e Petecão, que vai assumir 
a Presidência em seguida, para poder ouvir o meu 
pronunciamento.

Senador Capiberibe, com o maior prazer, nós e 
o Brasil o ouviremos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Wellington Dias, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, brasileiros 
que nos ouvem e nos assistem, ocupo a tribuna para 
fazer um apelo veemente às autoridades responsá-
veis pela paz e pela segurança de todos os brasileiros.

Neste momento, o Estado de Mato Grosso atra-
vessa uma situação de conflito em que se contrapõem 
fazendeiros e indígenas. Desde o dia 10 de agosto, a 
situação em Arroio-Korá, em Mato Grosso do Sul, é 
de conflito aberto e declaração de guerra. Mas uma 
guerra em que um lado está condenado ao massacre 
e ao extermínio.

A questão, Sr. Presidente, se acirrou com a ocu-
pação pacífica por cerca de 400 indígenas, entre ho-
mens, mulheres, crianças e idosos, de parte da terra 
Arroio-Korá, homologada pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em dezembro de 2009. Em que pese 
haver cerca de 700 hectares ainda em litígio, a parte 
retomada já é inquestionavelmente território indíge-
na, embora continue sendo ocupada por fazendeiros.

Infelizmente, falta agilidade, falta rapidez, celerida-
de da União para colocar um ponto final nessa questão.

Os indígenas reivindicam a solução imediata da 
questão e a garantia de seus direitos, reconhecidos 
pela Constituição Federal e pelos pactos internacio-
nais que versam sobre o tema, e dos quais o Brasil é 
signatário. Dentre eles destacamos a Convenção 169 
da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas.

Segundo relatos colhidos pela imprensa do Mato 
Grosso do Sul, os Guarani-Kaiowá foram violentamente 
reprimidos por pistoleiros contratados pelos fazendeiros 
no dia 10 de agosto. Tal violência resultou na morte de 
uma criança de dois anos no dia 13 do mesmo mês e 
no desaparecimento de um homem.

A partir desse dia, a situação só fez piorar na 
região. Principalmente porque, segundo os indígenas, 
a Polícia Federal, já acionada, não tem feito todos os 
esforços necessários para proteger suas vidas. E me 
parece que a greve está também dificultando a prote-
ção a essas famílias.

Neste fim de semana, cresceu a ameaça e a 
hostilidade dos fazendeiros, aliados a evidentes ex-
pressões racistas sobre os povos indígenas.

Segundo a imprensa local, ainda em depoimento 
disponibilizado em vídeo no Youtube, o fazendeiro Luis 
Carlos da Silva Vieira, conhecido como “Lenço Preto”, 
chega a fazer afirmações que desafiam a autoridade 
do próprio Governo Federal. Diz o fazendeiro:

Se o Governo quer guerra, vai ter guerra. Se 
eles podem invadir, então nós também pode-
mos invadir. Não podemos ter medo de índio, 
não. Nós vamos partir pra guerra, e vai ser na 
semana que vem.

Ou seja, esta semana, hoje, terça-feira. E hoje 
nós já temos notícia lá de Arroio de que houve uma 
dispersão. O Ministério Público Federal de Mato Gros-
so do Sul, a Funai e os indígenas faziam uma reunião 
e foram dispersados por pistoleiros que atiraram na 
direção dessa reunião. Eu não tenho maiores infor-
mações porque isso me chegou através de uma in-
formação repassada por uma pessoa que participava 
dessa reunião. Prossegue, então, o fazendeiro Lenço 
Branco: “Nós vamos partir para a guerra, e vai ser na 
semana que vem”. Como já disse, esta semana. Por 
isso, este apelo de urgência.

Esses índios aí, alguns perigam sobrar. O 
que não sobrar nós vamos dar para os por-
cos comerem. (...) A maioria dos fazendeiros 
está comigo. Arma aqui é só querer. Eu armo 
esses fazendeiros da fronteira rapidinho, por-
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que o Paraguai fica logo ali, e na guerra não 
tem bandido.

Diante de declarações públicas desse teor, urge 
que o Governo Federal não se omita e adote medidas 
urgentes.

Essas declarações estão no Youtube.
A omissão do Estado e de suas autoridades sig-

nifica a conivência com a violência. E isso faz parte da 
história deste País, da violência contra os mais fracos 
e da impunidade que protege os mais fortes.

Vale lembrar que a terra indígena dos Guarani-
-Kaiowá foi homologada em dezembro de 2009.

São três anos de letargia. O que foi feito é insufi-
ciente, tanto que a cada dia o conflito se agrava.

Esse conflito não é apenas no Mato Grosso.
No domingo passado, dia 28 de agosto, em Lá-

brea, foi assassinado o indígena João Oliveira da Sil-
va Kaxarari. Ele anunciou o seu assassinato. Não só 
anunciou que ia ser assassinado como deu o nome do 
assassino. Ainda assim, ele foi executado. 

Por isso, é necessário... Como é que podemos 
viver num País que convive com o crime, com o assas-
sinato de pessoas humildes, de pessoas que, ao longo 
de toda a história, foram vítimas de massacres? Enfim, 
é uma situação extremamente preocupante. Portanto, 
apelo ao Ministro da Justiça, à Presidente Dilma, que 
tem um sentido profundo de justiça, que ajam com ur-
gência – com a Força Nacional, com a Polícia Federal 
– e que resolvam o problema. 

Os próprios fazendeiros dizem que querem uma 
solução, querem que o Governo esteja presente para 
mediar esses conflitos, que podem levar a um massacre. 
Pessoas já desapareceram. Pessoas e crianças foram 
assassinadas. Isso não pode continuar, Sr. Presidente. 

Portanto, eu repito: apelo às autoridades do meu 
País para que ajudem a restabelecer a paz.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Nós aqui nos somamos ao alerta que faz V. Exa, 
com certeza, da importância de as autoridades acom-
panharem com atenção, de forma especial, a questão, 
antes que cheguem tarde demais. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP) – 
Eu estou preocupado que seja tarde. Eu estou muito 
preocupado, porque esse fato - a reunião do Ministério 
Público Federal, da FUNAI, dos indígenas - aconteceu 
hoje, por volta das 13 horas. Ora, se os pistoleiros ou-
sam atacar autoridades federais, é porque a situação 
é extremamente grave. 

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Pela ordem, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho que 
fazer esta pergunta a V. Exa, pela ordem, porque eu 
estava em uma reunião, inclusive na CCJ, quando vi 
o requerimento que V. Exa leu. O que eu estou pedindo 
só, Sr. Presidente, é que deem para o meu projeto o 
mesmo tratamento que o projeto que apresentaram, 
proibindo o direito de greve no País.

O meu projeto, apresentado há seis ou sete anos, 
foi encaminhado para a CCJ, como V. Exa sabe muito 
bem. Houve um requerimento à Mesa, e ele foi enca-
minhado à Comissão de Assuntos Sociais e, creio eu, 
à Comissão de Direitos Humanos. Foi encaminhado a 
outra comissão. Eu encaminhei o mesmo pedido, para 
que o projeto, que estão pensando em votar, seja tam-
bém encaminhado à Comissão de Assuntos Sociais, 
na qual o meu passou e foi aprovado. O requerimento 
que apresentei o Presidente Sarney despachou e re-
meteu para a CCJ, pedindo que o projeto que está lá 
venha para a Mesa, para que se dê o mesmo enca-
minhamento que foi dado ao meu. Então, eu queria só 
fazer esse esclarecimento. Estou aqui com o despacho 
do Presidente Sarney. 

Eu não quero é golpe amanhã. Eu não gosto de 
golpe. Nunca gostei. Briguei muito contra a ditadura. Eu 
espero que não haja nenhum golpe amanhã, na CCJ, e 
que o requerimento assinado pelo Presidente da Casa 
seja cumprido e o projeto que está lá seja remetido à 
Mesa e, depois, remetido à Comissão de Assuntos 
Sociais, como manda o requerimento do Presidente 
Sarney, mediante o ato que eu apresentei na Mesa.

Eu só faço este encaminhamento, este registro.
Em todo o País, está havendo greve, mas não po-

demos também agora... É que nem a história: “Há um 
crime violento, vamos aprovar aqui a pena de morte”. 
Seria um absurdo tão grande quanto. A maioria das 
categorias está fechando acordos nesta noite. Houve 
um movimento paredista? Claro que houve. Agora, 
nem por isso vamos proibir o direito de greve no País. 
Isso lembra muito a ditadura.

Por isso, faço um apelo a V. Exª para que solicite 
ao Presidente da CCJ e ao relator da matéria que re-
meta o processado à Mesa, para que possamos, então, 
encaminhá-lo, dentro dos trâmites regimentais, para a 
Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – Tendo a convicção que V. Exª tem em relação 
à necessidade de uma revisão na lei, quero encami-
nhar o requerimento de V. Exª, o pleito que V. Exª faz 
aqui, para que, na forma do Regimento, na forma das 
normas desta Casa, a Comissão de Constituição e 
Justiça possa cumprir, na forma do despacho do Pre-
sidente José Sarney. 
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – Passo a palavra ao Senador Petecão, pela 
ausência do Senador Eduardo Lopes. 

Comunico que, em seguida, em alternância com 
o Senador Tomás Correia, serei o próximo e, por isso 
mesmo, passo a ele a Presidência da Casa.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna, nesta noite de hoje, 
para abordar quatro assuntos.

Primeiro, eu queria parabenizar o nobre Sena-
dor Anibal Diniz sobre um tema que ele levantou aqui 
sobre a situação da ponte do Rio Madeira. Esse é um 
tema que eu já estou abordando há muitos dias aqui. 
Eu já usei a tribuna várias vezes, eu já participei de 
audiências no Ministério do Transporte.

Visitei in loco e vi aquela situação de sofrimen-
to que estão passando as pessoas que fazem uso da 
balsa que cruza o Rio Madeira e Abunã: filas quilomé-
tricas. Agora, com a vazante do rio, o transporte das 
carretas, dos caminhões, tem que ser feito em balsas 
menores e isso acarreta um prejuízo muito grande, 
principalmente para os comerciantes do nosso Esta-
do. Para os comerciantes, não, porque, na verdade, 
o comerciante repassa o prejuízo para o consumidor. 
Quem paga a conta, no final, é o povo do Acre.

Então, hoje, a Assembleia Legislativa do meu 
Estado, graças a Deus, manifestou-se – já estava na 
hora, passando da hora – propondo audiências públicas 
para que nós possamos unir toda a Bancada do Acre, 
de Rondônia, e fazer uma grande mobilização. O que 
não pode é ficar na situação em que está. 

É lamentável que essa situação da nossa ponte, 
a ponte sobre o Rio Madeira, venha se arrastando há 
muitos anos. Nós sabemos que essa obra é prioridade 
para o nosso País. Nós temos hoje uma saída para o 
Pacífico, e, sem aquela ponte funcionando, essa inter-
ligação fica praticamente inviável. Poucas pessoas têm 
coragem de fazer esta viagem hoje: cruzar uma balsa 
e passar horas e horas retidas por conta da situação 
precária por que hoje nós passamos. Então, fica aqui 
o meu repúdio.

E também quero parabenizar a Assembléia Le-
gislativa do meu Estado, que se sensibilizou pela situ-
ação. A reclamação é geral, tanto por conta da popu-
lação, como também dos empresários, pela situação 
que estamos passando hoje lá no Estado por causa 
do problema dessa balsa.

O outro assunto que me traz à tribuna é que re-
cebemos aqui, na semana passada, o meu gabinete 
deu todo o apoio, o Deputado Adrián Alcázar, o De-

putado Alex Orozco e o Deputado Luis Felipe Dorado, 
da Convergência Nacional. Eles estiveram aqui, em 
meu gabinete, tentando marcar uma audiência com o 
Assessor de Relações Internacionais da Presidência 
da República, Marco Aurélio Garcia.

Os deputados bolivianos vieram entregar uma 
carta de agradecimento à Presidente Dilma pela con-
cessão do asilo político ao Senador Roger Pinto, que 
se encontra refugiado na Embaixada brasileira há mais 
de 85 dias. O documento foi protocolado na Casa Civil 
da Presidência da República.

A informação que nós obtivemos aqui no Brasil é 
que o governo Evo Morales se recusou a dar o salvo-
-conduto para que Roger Pinto pudesse se dirigir ao 
aeroporto e tomar o avião com destino ao Brasil. Essa 
é mais uma demonstração da falta de respeito que o 
governo Evo Morales tem para com o Governo brasileiro.

Eu tenho dito – não é a primeira vez que uso esta 
tribuna – que devemos endurecer o jogo contra o Sr. 
Evo Morales, Presidente boliviano, porque as atroci-
dades, as decisões que o governo boliviano sempre 
toma são no sentido de enfrentar o Governo brasileiro. 
E essa decisão de ele não liberar o Senador, a quem 
foi concedido o asilo político aqui no nosso País, mais 
uma vez mostra a sua arrogância e o seu desrespeito 
para com o Governo brasileiro.

Então, eu queria parabenizar os parlamentares 
que nos procuraram aqui e também agradecer à Se-
nadora Ana Amélia, ao Senador Sérgio Souza, ao Se-
nador Jorge Viana, ao Senador Eduardo Suplicy, ao 
Senador Pedro Simon e, em especial, ao Senador Vital 
do Rêgo, que se comprometeu a requerer ao Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores, Senador 
Fernando Collor, uma audiência para que possamos 
fazer uma oitiva da delegação boliviana aqui no Senado.

Eu já me pronunciei várias vezes a respeito dessa 
situação. A situação na Bolívia, a cada dia que passa, 
agrava-se. Um dia desses, obtivemos a informação de 
que dois brasileiros foram queimados em praça pública 
por conta de denúncias. Essas pessoas sequer tiveram 
um julgamento e foram queimadas em praça pública.

Recebemos também várias denúncias dos maus-
-tratos que o governo boliviano destina aos nossos 
estudantes brasileiros que hoje estudam em território 
boliviano.

Temos também várias denúncias dos maus-tratos 
que o governo boliviano tem para com brasileiros que 
moram naquela área de fronteira, o que é lamentável. 
A nossa relação com o país vizinho, com a Bolívia, 
sempre foi uma relação muito boa, mas, infelizmente, 
agora, no governo Evo Morales, essa situação tem 
piorado muito.
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Então, é preciso que a nossa Presidenta Dilma 
endureça o jogo, faça algumas intervenções junto ao 
governo boliviano para que saiba que as relações com 
o povo brasileiro e a forma como ele trata o povo bra-
sileiro não são boas. Então, fica aqui o nosso repúdio 
e a nossa indignação. 

O outro assunto que me traz à tribuna nesta 
tarde-noite de hoje é exatamente para que possamos 
tratar de um assunto que considero da maior gravida-
de possível. No dia 13 de agosto, protocolamos, junto 
ao Ministério Público Federal do Acre – eu o Deputado 
Estadual Tchê, Deputado Estadual Chagas Romão e 
o Deputado Rocha, deputados acreanos de oposição 
ao governo do PT no Acre, ao governo Tião Viana –, 
uma ação embasada num pronunciamento do próprio 
Governador que usou a mídia, que usou os jornais, a 
televisão dizendo que os telefones institucionais esta-
vam sendo gravados e isso poderia complicar a isen-
ção do governo nas eleições de 2012.

Ora, se os telefones do pessoal de confiança do 
governo estão sendo gravados, isso abre um prece-
dente muito importante para que nós da oposição – e 
já temos denúncias neste sentido – alguns jornalistas 
já vinham denunciando que os nossos telefones estão 
sendo escutados, o que não é justo ou correto.

Ninguém pode grampear telefones, “arapongar” 
nenhum cidadão, se não autorizado pela Justiça Elei-
toral. Hoje, conversava com o Dr. João, meu chefe de 
Gabinete, que só seria possível estar autorizado pela 
Justiça se estivesse sob investigação criminal. Só nes-
se sentido é que as pessoas podem estar com os seus 
telefones grampeados. 

Essa é uma prática que depõe contra o regime 
democrático, isso é muito perigoso. O Governador 
respondeu, Presidente, dizendo que também estaria 
sendo grampeado pelo PSDB. Ele fez essa denúncia.

Ora, então nós nos dirigimos até ao Ministério 
Público, porque, se o PSDB está escutando o Gover-
nador, isso também está errado. Temos que nos dirigir 
às instituições competentes para que possam apurar. 
Não podem os cidadãos viver num completo estado 
de terror.

O Acre hoje vive uma insegurança total. As pes-
soas não podem se comunicar. As pessoas que hoje 
têm cargo no governo se recusam falar ao telefone. 
Isso é muito grave.

Então, pedimos ao Ministério Público Federal 
e estamos aqui de público pedindo à Polícia Federal 
que investiguem. Há a denúncia do Governador. Se 
o PSDB está ou se estava escutando o Governador, 
está errado também. 

Temos denúncias de que o Governo do Estado 
do Acre – por isso fiz questão de deixar público aqui 

para que o Brasil saiba o que está acontecendo no Es-
tado do Acre – está usando a máquina do governo... 
Há um tal de guardião ou guardiã, sei lá. Dizem que 
é uma máquina poderosa, que consegue grampear 
milhares de telefones.

A verdade é que isso tem gerado uma intranquili-
dade e uma insegurança muito grande para todos nós, 
principalmente para nós que fazemos oposição ao go-
verno. Acho que o debate tem que existir. É bom que 
exista, com muito respeito. Esse é o papel da oposição 
num regime democrático. Isso é fundamental até que 
possa haver o contraditório, para que possamos fisca-
lizar as ações do governo. Para isso fomos eleitos. O 
que não pode é o governo usar a máquina administra-
tiva para que possa grampear, ouvir os parlamentares, 
ouvir os servidores públicos, porque isso não é bom 
para a democracia.

Então, fica aqui o nosso repúdio, o nosso registro.
Estamos pedindo ao Ministério Público Federal – 

já está exatamente com 15 dias, porque protocolamos 
essa ação no dia 13 e hoje é dia 28 – e à Polícia Fe-
deral que averiguem aquelas denúncias e examinem.

Acho que é uma grande oportunidade também 
para que possamos aqui dar uma carta de idoneidade 
ao Governador. Se não tiver nada, eu tenho a humildade 
de vir à tribuna dizer. Agora, as informações que nós 
temos são informações graves, informações gravíssi-
mas, de que a máquina do governo está sendo usada 
para arapongagem dos adversários políticos do Gover-
nador. Isso não é bom, não é bom para a democracia.

Outro assunto me traz à tribuna nesta noite de 
hoje.

Eu estive agora no Juruá, em Cruzeiro do Sul, fui 
até Porto Walter, numa viagem maravilhosa, fazendo 
política, e, mais uma vez, deparei-me com uma situação 
muito grave. Inclusive, eu falava aqui para o Senador 
Anibal, que está com o projeto do Deputado Pauder-
ney Avelino e vai relatá-lo... Inclusive, já questionei ao 
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o 
Senador Eduardo Braga, como nós podemos dar um 
projeto para o Senador Anibal relatar, se ele é parte 
interessada nesse projeto? Isso é um absurdo! Acho 
que isso está errado e que esse projeto não poderia 
estar sendo relatado pelo Senador Anibal, porque ele 
tem demonstrado que é contra a volta do horário. É 
uma posição dele. Eu sou contra e vou ser contra, até 
porque é uma afronta à decisão de um referendo que 
foi feito no meu Estado.

E agora, nessa visita que fizemos ao Juruá, existe 
uma cobrança muito grande, mas muito grande mes-
mo. As pessoas acham que estamos coniventes com 
essa situação. Tentamos explicar que temos lutado, e 
muito, aqui contra esse absurdo, contra essa afronta à 
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democracia, ao regime democrático, porque entende-
mos que não existe um instrumento mais democrático 
do que um referendo.

Não estamos aqui discutindo mais se o horário é 
bom ou se o horário é ruim. Essa discussão foi feita lá 
atrás. A verdade é que o povo se pronunciou e disse 
que não quer esse horário, que foi mudado pelo projeto 
do Governador Tião Viana. Mas, infelizmente, eles não 
têm humildade e têm criado todos os tipos de meca-
nismos para tentar protelar. E agora, essa decisão de 
o Senador Anibal Diniz relatar esse projeto, que está 
lá desde o dia 4 de julho – julho, agosto e setembro – 
vai fazer dois meses e o projeto ainda não andou. É 
preciso que ele possa tomar uma decisão; é preciso 
que ele possa dar o seu parecer.

Eu, pessoalmente, independentemente dessa de-
cisão do Senado, confesso a vocês que, às vezes, fico 
até muito triste, muito decepcionado com esta Casa. 

Porque eu pensei que aqui no Senado nós pode-
ríamos dar uma celeridade maior. Eu já estou tomando 
uma posição, vou intervir junto à direção nacional do 
meu partido, o PSD, para que nós possamos entrar 
no Supremo Tribunal Federal com um processo de 
ADPF – Arguição do Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Nós entendemos que foi desrespeitada 
a nossa Constituição e nós queremos que essa deci-
são... Infelizmente, nós vamos ter que procurar a Jus-
tiça. Eu achei que aqui no Senado, que é a Casa do 
povo – até porque foi o povo que tomou essa decisão 
–, eu achei que nós poderíamos tomar. Mas por conta 
dessa protelação, por conta dessa situação que está 
se arrastando, eu estou começando a ficar preocupa-
do com que essa decisão do povo do Acre não será 
respeitada. Então, nós vamos entrar no Supremo Tri-
bunal Federal e procurar os direitos do povo acriano.

Eu ouvi muitas pessoas, mas muitas pessoas 
mesmo, se manifestando e dizendo que não irão par-
ticipar das eleições de 2012 por ter tido seus direitos 
não respeitados. Ora, quer dizer que a decisão do povo 
só vale para eleger um vereador, para eleger um pre-
feito. Quando ele vai às urnas para fazer valer o seu 
direito – aí é a democracia direta –, ele está delegando 
poderes para que esse vereador possa representá-
-lo na Câmara Municipal. Ele foi às urnas e votou no 
referendo, mas, infelizmente, esse referendo não foi 
respeitado por esta Casa e não foi respeitado pelo 
Governo do Estado do Acre. Então nós vamos, mais 
uma vez tentar, dentro do Senado. Se não for possível, 
nós já estamos tomando as decisões, preparando uma 
peça para que nós possamos encaminhar ao Supremo 
Tribunal Federal, através do meu partido, o PSD, para 
que a Justiça se pronuncie.

O que nós não podemos é nos calar. Se querem 
mudar o horário, não tem nenhum problema, mas a 
vontade do povo tem que ser respeitada, vai ter que 
ser respeitada. Eu pude sentir isso bem mais forte nes-
sa viagem que fizemos por todo o Juruá. Em Itaracá, 
também, no Município de Itaracá, fui indagado várias 
vezes. As pessoas perguntando como é que ia ficar a 
situação do horário.

O que eu tenho dito, às vezes eu até peço des-
culpas, eu peço até desculpas porque eu não tenho 
mais desculpas para dar porque as pessoas queriam 
que o Senado fosse mais incisivo, que o Senador to-
masse uma decisão, mas, infelizmente, a Casa a que 
eu pertenço, a Casa que eu defendo não tomou uma 
decisão. Mas eu não vou me calar. Eu sempre tenho 
dito, nós ainda temos sete anos de mandato, vão ser 
sete anos eu pedindo aqui para se cumpra essa deci-
são do povo acreano.

Eu, hoje mesmo, conversava com o Senador Ani-
bal e pedi que ele pudesse relatar esse projeto, que 
ele vá à comissão para ser votado, o relatório dele. Eu 
tenho certeza de que na Comissão nós iremos derro-
tar esse relatório dele, porque eu já conversei com a 
maioria dos Senadores que fazem parte aqui desta 
Casa e ninguém concorda com essa decisão do go-
verno acriano, ninguém concorda com essa posição do 
Senador Anibal de tentar protelar, de tentar postergar 
essa decisão do povo acriano. 

Então, era isso, meus amigos. Quero mais uma 
vez agradecer e dizer que nós vamos estar aqui sempre, 
sempre, cobrando as ações principalmente do governo 
do Estado do Acre. Essa decisão dos grampos lá no 
Acre, isso aí tem deixado as pessoas numa situação 
de insegurança total. Hoje, as pessoas se recusam a 
falar ao telefone, as pessoas se recusam a conversar 
ao telefone. A que ponto nós chegamos. 

E eu conversava aqui com um Senador amigo 
e ele me dizia que essa situação não acontece só 
no Acre. Aonde vamos chegar? As pessoas, hoje, na 
maioria desses Estados, as pessoas são grampeadas 
numa facilidade muito grande. É preciso que o Ministério 
Público, que a Polícia Federal tome providências para 
que nós possamos acabar com essas irregularidades 
que vêm acontecendo. 

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o 
Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia. 

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Sérgio Petecão. 

Com a palavra o Senador Wellington Dias, do 
PT do Piauí. 
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que fazem 
esta Casa e os brasileiros, especialmente os do Piauí. 

Sr. Presidente, quero, aqui, antes de entrar no 
tema que me traz à tribuna, comemorar um enten-
dimento, um acordo que permite a retomada de um 
projeto, é um obra de irrigação do meu Estado, é uma 
obra do PAC na região do Vale do Rio Piauí, na região 
de São João do Piauí. Ali fizemos uma experiência im-
portante com a Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba e foi implantado 
um projeto de fruticultura no assentamento Marrecas, 
no assentamento Lisboa, enfim, na zona rural de São 
João do Piauí, às margens desse rio, com produção 
de uva, produção de goiaba, de mamão, de melão, 
de melancia, enfim, de vários produtos, ali testados 
e aprovados. 

No começo de cada ano – e faço aqui o convite 
aos Senadores, aos que nos acompanham, normal-
mente no mês de janeiro – é realizado o Festival da 
Uva em São João do Piauí.

E agora entra em andamento essa nova etapa. 
São mil hectares de frutas, metade uva, metade outras 
frutas. Uma parte dessa obra já está pronta e agora 
entra em funcionamento. Vamos ter um investimen-
to de R$52 milhões, com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento, liberado pela Presiden-
ta Dilma. A previsão de a licitação ocorrer – se Deus 
quiser, espero não ter mais nenhum problema, mas 
essa informação também do Dr. Valdinei Amorim, já 
anunciada lá na companhia da Deputada Regiane e 
de várias outras lideranças – agora em setembro e 
condições da obra para o mês de novembro; as con-
dições do início da obra.

Há outro projeto que está sendo trabalhado pelo 
Governador Wilson Martins, também iniciei, junto com 
esse de assentados, são cerca de cinco hectares por 
família. Para vocês terem uma ideia, isso permitirá uma 
renda na faixa de R$5.400,00 por família/mês, ou seja, 
vai mudar a realidade, gerar um conjunto de empregos 
em torno dessas 200 famílias ali assentadas. E o mais 
importante, outro projeto empresarial que traz pessoas 
com experiências: agrônomos, técnicos, investidores, 
somando-se ao outro projeto.

Aliás, é uma lembrança importante: ali serão co-
locadas duas agrovilas interligadas com estradas, com 
energia. Com certeza marcará o desenvolvimento do 
São João do Piauí, onde temos grandes amigos, pes-
soas importantes nessa caminhada. Ressalto aqui o 
Dr. Gil Carlos, que é um médico destacado lá, colocou 
seu nome agora como candidato a Prefeito pelo meu 
Partido, o Partido dos Trabalhadores. 

E comemoro como uma região promissora. Essa 
região fica no Semiárido. A perfuração dos poços, os 
poços jorram. Então, há uma experiência 

Então, há uma experiência de 22 hectares, por 
exemplo, plantados de frutas, sem energia elétrica, 
apenas pela força da água.

Sr. Presidente, o que me traz aqui também é uma 
outra comemoração do nosso Estado. Mais de 30 mil 
estudantes foram homenageados pela Presidenta Dil-
ma Rousseff nesta semana pelo desempenho na 7ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públi-
cas. Em solenidade no Rio de Janeiro, de 30 mil que 
concorreram no Brasil inteiro, 500 alunos de escolas 
públicas, receberam medalha de ouro, 900 foram pre-
miados com a medalha de prata e 1.802 com a meda-
lha de bronze. Outros receberam menções honrosas.

Vale destacar, Sr. Presidente, que dessa sétima 
edição da olimpíada participaram 18,7 milhões de alu-
nos. Estou falando de 30 mil estudantes que tiveram 
nota adequada pelo menos para uma menção honro-
sa. Participaram da olimpíada 18,7 milhões de alunos. 
Isso me encanta, porque a Matemática era um bicho-
-papão, todo mundo tinha medo de Matemática. De-
zoito milhões e setecentos mil estudantes participaram 
dessa olimpíada. Foram 44,6 mil escolas públicas de 
todo o Brasil. Certamente do seu Estado devemos ter 
tido uma participação.

É com muito orgulho que quero aqui destacar, 
mais uma vez, a belíssima performance dos estudantes 
piauienses nessas olimpíadas. Tenho afirmado que o 
meu Estado, que fica no Nordeste, no semiárido, não 
tem nada a ver com a situação de muitas pessoas 
que, durante muitos anos, foram colocadas na misé-
ria, na pobreza, por conta da natureza. Não. A minha 
compreensão é de que o problema não só do Piauí, 
mas de outros Estados é a educação. Investindo em 
educação, melhorando a qualidade...

Comemorei outro dia aqui o Ideb. O que demons-
tra uma coisa acertada. Tive condição de trabalhar, 
como pioneiro no ensino médio, 19 escolas no mo-
delo da escola de tempo integral. O aluno fica lá pela 
manhã, toma café, almoça, à tarde tem atividades ou 
ensino técnico, mais cultura, esporte, reforço escolar, 
estudo de línguas e de computação. E agora vejo que 
essas escolas se destacam. A Escola Raldir Bastos 
teve nota 6,9 no Ideb, para dar um exemplo, está entre 
as melhores do Brasil, o que mostra que, na verdade, 
é possível, sim, ter uma escola de qualidade.

Estou a comemorar com muito orgulho, como, 
creio, todos os piauienses, essa participação e o re-
sultado do Piauí, mostrando a qualidade do ensino 
cada vez melhor no nosso Estado, tanto o ensino fun-
damental como o ensino médio e o superior. 
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Eu tratei outro dia aqui dos destaques da Universi-
dade Federal, da Universidade Estadual e de faculdades 
do Piauí. Pois bem. Sete dos medalhistas de ouro são 
do meu Estado, são do Piauí: o Kevin Monteiro de Mi-
randa é de Parnaíba; José Marcio Machado de Brito, 
Antônio Wesley de Brito Vieira e Jean Carlos Sousa 
de Brito são de Cocal dos Alves, uma cidade que é 
campeã brasileira em medalhas. Essa cidade agora 
já deve estar se aproximando de cem medalhas nas 
olimpíadas brasileiras. Ela recebeu inclusive a visi-
ta do Ministro da Educação, uma cidade com cinco 
mil habitantes, que, pela força do Professor Xavier, 
que é um professor da universidade federal e resol-
veu – de Matemática, um homem que podia estar 
em qualquer lugar do mundo, na melhor universida-
de do mundo – se dedicar a sua terra e àquilo que 
ele conhece mais, que é a Matemática; uma pessoa 
com doutorado – aliás, o Deputado Federal Nazareno 
Fonteles é um destacado professor nessa área da 
Matemática, apaixonado também, meu companhei-
ro de partido. Pois bem. Ele montou uma equipe de 
professores da maior qualidade, daí esse destaque. 
Aliás, destaque também nos vestibulares. Dos alunos 
que concorrem ao vestibular ali, 70% este ano foram 
aprovados no vestibular. Dos que se inscrevem, 70% 
são aprovados. Olhe que coisa espetacular! Então 
parabéns especiais para Cocal dos Alves.

Laércio Marcos Motta Dutra, Wenderson da Silva 
e Luís Mayke Lima da Silva, de Teresina – parabenizo 
também o destaque das escolas de Teresina.

O Piauí conquistou, além das sete medalhas 
de ouro, oito medalhas de prata, 22 de bronze e 286 
menções honrosas.

Desde 2005, o Município de Cocal dos Alves, na 
região norte do Piauí, apresenta um excelente desem-
penho em diversas competições de conhecimento e 
uma taxa de aprovação nos vestibulares maior do que 
em outros Municípios no Brasil, com média de 70% ao 
ano, todo ano. 

Destaco ainda outro ponto: o Piauí é o Estado 
brasileiro que mais tem alunos na rede pública ocu-
pando vaga nas universidades e nas faculdades. De 
cada 100 vagas de vestibulares no meu Estado, 60 
são alunos da rede pública, o que mostra que, nesse 
caso, está cumprindo de sobra a política de cotas que 
muitas vezes se estabelece.

Qual é o segredo disso? Uma escola com mais 
qualidade, reforço escolar, que implantei lá como Go-
vernador, e uma coisa chamada cursinho popular. 
Alunos aprovados da rede pública, que estudaram a 
vida toda na rede pública: primeiro lugar em Medicina, 
primeiro lugar em energia elétrica, primeiro lugar em 

Economia. Então não é só naqueles cursos de licen-
ciatura. Não, em várias áreas. 

Aqui está mais uma vez essa prova. Na 7ª Olim-
píada Brasileira de Matemática, dos 29 estudantes de 
Cocal dos Alves classificados para a fase final da com-
petição, 25 obtiveram êxito, conquistando 10 medalhas 
e 15 menções honrosas, além de premiações para as 
escolas. Então, se são 25, já ultrapassou em muito as 
100 medalhas naquele Município. Como disse, uma 
cidade pequena que nos orgulha por esse trabalho.

Dentre as escolas públicas piauienses, destacou-
-se a Escola Municipal Teotônio Ferreira Brandão, que 
obteve a maior premiação, e a Escola Estadual de En-
sino Médio Agostinho Brandão, por manter a média de 
premiação dos anos anteriores.

Parabenizo, assim, em nome do Professor An-
tônio Cardoso do Amaral, que foi considerado o Ho-
mem do Ano em 2011, em um prêmio nacional, cada 
professor, cada professora, diretores que se dedicam 
e também todos trabalhadores e pais desses alunos 
e alunas premiados.

Essa olimpíada, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia des-
de 2005 e visa identificar talentos e estimular o estudo 
de matemática entre alunos e professores de todo Bra-
sil. O Piauí também se destaca na área da química, da 
física, em outras áreas importantes. Podem participar 
alunos do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e 
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas mu-
nicipais, estaduais e federais.

Um exemplo de sucesso é a estudante Tabata 
Cláudia Amaral, de Pontes, 18 anos, que no primeiro 
semestre deste ano conquistou uma vaga para estudar 
em Harvard e em outras cinco universidades ameri-
canas. Isso mostra a qualidade do ensino quando se 
tem a dedicação dos profissionais, do Governo, para 
ter ali o essencial: a biblioteca, o computador, os livros. 
Desde o Governo do Presidente Lula houve milhões 
de livros distribuídos. Isso faz a diferença. A jovem foi 
medalhista da Olimpíada de Matemática das Escolas 
Públicas em 2005 e 2006, com uma prata e um ouro 
respectivamente. Com isso, ganhou uma bolsa de es-
tudos em um colégio particular e continuou a vencer 
competições do gênero no Brasil e no exterior.

A intenção agora, segundo o Ministro da Educa-
ção Aloizio Mercadante, é realizar a primeira edição 
da Olimpíada do Conhecimento em 2016 e integrar 
os calendários de todas as 13 competições do gênero 
existentes hoje no Brasil, como a Olimpíada de Física, 
Astronomia, Matemática, entre outras.

Não há dúvida de que a educação é a solução. 
Como eu digo e disse na ocasião a Presidenta Dilma: 
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é a base de tudo a educação. É a partir dela que se 
tira de vez uma pessoa da miséria.

Eu sempre cito com muito orgulho o meu exemplo 
pessoal. Eu sou a terceira pessoa, em toda a história 
da minha família, a chegar à universidade. Resultado 
disso: a partir daí, com certeza, nenhum descente meu 
vai ter menos do que ensino superior. A minha filha es-
tuda aqui, aprovada no vestibular da UnB, que, aliás, 
esteve em greve agora e retornou hoje pelo acordo 
que foi feito. O Vinícius, meu filho, faz Medicina. Era 
o sonho dele. O Jairo, meu filho adotivo, faz Direito. E 
minha filha menor não estuda porque é autista. A ci-
ência ainda não domina, no grau de autismo que ela 
tem, as condições de estudo, mas se desenvolve numa 
escola, junto com outros alunos.

O que eu quero dizer com isso? É um investimen-
to de uma vez só. Se a gente conseguir fazer o Brasil 
ou qualquer Estado ou Município, uma geração inteira, 
ter pelo menos o ensino médio, nenhuma geração a 
partir dali vai ter menos do que o ensino médio. Uma 
geração inteira ter o ensino técnico, ter profissão, ter 
ensino superior, é isso que vai acontecer com as ge-
rações seguintes e é isso que, certamente, temos de 
fazer todo o esforço para que o Brasil possa alcançar.

Nos últimos anos conquistamos muito. Somos um 
País que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. So-
mos um País que deu passos largos em várias direções. 

Criamos um Brasil muito mais rico e com mais 
oportunidades e o exemplo desses meninos e meninas 
mostra que estamos no caminho certo. É apostando na 
educação que vamos fazer toda a diferença.

Parabéns Piauí. Parabéns a cidades como Par-
naíba, Teresina e Cocal dos Alves.

Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Parabéns, Senador Wellington Dias.
Conheço muito bem a região de V. Exª, inclusi-

ve tenho familiares que moram em Parnaíba e nasci 
vizinho a Cocal dos Alves. Portanto, eu queria cum-
primentá-lo por este pronunciamento que faz. Fiquei 
encantado com as informações que V. Exª trouxe sobre 
a educação do Piauí.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim, 
do PSC de Sergipe.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvintes da 
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos 
que nos acompanham pelas redes sociais.

Sr. Presidente, faço aqui hoje uma homenagem 
a duas importantes cidades do nosso Estado de Ser-
gipe, que hoje completam anos de emancipação. Falo 

primeiro de Capela. Em seguida, falarei de Itabaiana, 
minha terra natal.

Capela, uma cidade do Estado de Sergipe que 
teve os seus princípios no século XVIII, ainda quando 
o capitão Luís de Andrade Pacheco e sua mulher Per-
pétua de Matos França fixaram residência em terras 
situadas entre o Rio Japaratuba e a localidade de Coité. 
Já os tupinambás, as haviam abandonado, tangidos 
pela proximidade do homem branco. O sentimento 
religioso do casal determinou a doação, por escritura 
lavrada no tabelionato de Santo Amaro das Brotas, 
da quantia de cem mil réis, destinados à construção 
de uma capela sob o orago de Nossa Senhora da Pu-
rificação, no sítio denominado Tabuleiro da Cruz, em 
1935, Sr. Presidente. Dois anos depois, estava a ca-
pela construída. A frequência de missas e de festejos 
promovidos pelo Padre Luís de Andrade Pacheco, filho 
dos doadores, atraiu moradores circunvizinhos, que 
construíram novas casas e ranchos nas proximidades.

O plantio de algodão, a cultura da cana e o açúcar 
aumentaram o comércio e expandiram a localidade.

No princípio do corrente século, o progresso do 
Município marchava mais vivo com a mecanização da 
sua indústria açucareira, datando de 1914 a primeira 
usina de açúcar cristal da região. E, em 1915, o ramal 
ferroviário Murta-Capela ligou-o aos Municípios servi-
dos pela Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, inclu-
sive às capitais Aracaju e Salvador, o que, sem dúvida, 
proporcionou-lhe notável desenvolvimento. 

O distrito deve sua criação ao Alvará de 9 de 
fevereiro de 1813. Em virtude da resolução do Con-
selho do Governo, aprovada pela Lei Provincial de 19 
de fevereiro de 1835, criou-se o Município, sob a de-
nominação de Nossa Senhora da Purificação da Ca-
pela, com o território desmembrado de termo da Vila 
de Santo Amaro das Brotas. 

Mas foi a Lei nº 1.331, de 28 de agosto de 1888, 
que comemoramos hoje, que concebeu a sede muni-
cipal foros de cidade. Até 1954, era composto de um 
distrito apenas, quando sofreu reformulação adminis-
trativa pela Lei nº 554, de 6 de fevereiro, passando a 
quatro, Capela, Sede, Barracas, Miranda e Pedras. 
Atualmente, conserva tal composição e é sede da co-
marca de igual nome. 

A todos os capelenses com que estive no final 
de semana, naquele Município, e espero retornar mui-
to em breve, meus sinceros bons votos de progresso, 
de prosperidade, e que Capela, povo bom, guerreiro, 
trabalhador, honesto e sincero, bonita a cidade, cidade 
histórica do nosso Estado de Sergipe e, com certeza, 
esperamos todos que a cidade tenha mais prosperi-
dade e uma melhor conservação e que, num futuro 
bem próximo, possa realmente mostrar a todo o povo 
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de Capela, espero numa administração vindoura mais 
profícua, uma qualidade de vida muito, muito melhor. 

E queria falar, Sr. Presidente, ainda nesta data, 
de outro Município que também hoje festeja sua eman-
cipação política, este Município onde eu nasci, minha 
terra natal, que é cidade de Itabaiana. 

Datam da última década do século ainda XVI as 
primeiras notícias de terras doadas para serem loca-
lizadas nas regiões próximas ao Rio Sergipe, sendo 
a primeira delas dada ao fidalgo português Ayres da 
Rocha Peixoto. Suas terras atingiram áreas compre-
endidas entre os Rios Japaratinga e Sergipe, que cor-
respondem, no mapa atual do Estado, aos Municípios 
de Itabaiana, Riachuelo e Santo Amaro das Brotas. 

E é justamente por essa época que se dá início 
ao povoado e à colonização de Itabaiana em grande 
escala. O povoado foi crescendo e, em 1698, foi de-
nominado Vila do Santo Antônio e Almas de Itabaiana. 
Em menos de 30 anos, já possuía uma câmara repre-
sentando o Município.

Devido ao desenvolvimento econômico e processo 
de divisão administrativa pela qual passava a capitania, 
em 9 de julho de 1853 é criada a comarca de Itabaiana 
e, em 28 de agosto de 1888, por força da Resolução 
Provincial nº 301, foi elevada à categoria de cidade, 
na presidência de Francisco Paula Prestes Pimentel.

Logo, hoje, Itabaiana, cidade da qual tenho muita 
honra de ser filho, comemora 124 anos da sua eman-
cipação política. O Município cresceu e prosperou ao 
longo dos anos, é o quarto maior do Estado de Ser-
gipe. Movimenta uma importante atividade comercial, 
seguramente a maior ou uma das maiores do interior 
e tem, também, uma atividade agrícola diversificada, 
sendo um grande produtor de mandioca, batata-doce, 
tomate e cebola – por isso somos chamados “cebolei-
ros” –, além de ser um grande centro distribuidor de 
produtos agrícolas para a região agreste do Estado.

No que se refere ao nosso parque industrial, ape-
sar de termos apenas indústrias de pequeno porte, 
essas são diversificadas. Contudo, temos um segmen-
to que tem sido bastante promissor, que é a indústria 
sem fumaça, uma vez que turismo tem crescido muito 
na região em função do Parque Nacional da Serra de 
Itabaiana e do Parque dos Falcões.

Mas Itabaiana tem também duas grandes parti-
cularidades. A primeira, é que a cidade é conhecida 
como a “Capital Brasileira dos Caminhões”, porque é a 
cidade que mais possui caminhões, proporcionalmente 
ao número de habitantes no País. A Festa dos Cami-
nhoneiros é realizada há 46 anos e é considerado o 
maior evento de caminhões do Brasil. Recebe todos 
os anos caminhoneiros e turistas de todo país, que 
vão à cidade conferir uma vasta programação festiva, 

enfatizando a cultura do Município. Acontece no dia 12 
de junho, durante a festa que abrange a Trezena de 
Santo Antônio, padroeiro da nossa cidade.

A outra particularidade diz respeito à Filarmônica 
Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1745 e em 
atividade ininterrupta há mais de dois séculos – para 
ser mais preciso, quase três séculos. Por suas depen-
dências percorreram nomes ilustres da historiografia 
sergipana, a exemplo do jurista Tobias Barreto, como 
cantor e flautista; do notável brasileiro José Calazans e 
do grande político sergipano José Sebrão de Carvalho.

Desde o ano de 2005, a denominação Filarmô-
nica Nossa Senhora da Conceição deixou de repre-
sentar apenas um grupo musical para constituir-se 
em instituição e abrigar diversos grupos e programas 
em suas dependências. Em 2007, A Sociedade Filar-
mônica Nossa Senhora da Conceição foi premiada 
nacionalmente, Sr. Presidente, com o programa de 
apoio a orquestras do Ministério da Cultura. Além de 
ser reconhecida como de utilidade pública municipal, 
estadual e federal.

Por tudo que Itabaiana e o seu povo representam 
para Sergipe e para o País, quero dizer do meu grande 
prazer de ser itabaianense e, daqui da tribuna desta 
Casa, homenagear a minha terra e a minha gente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqueles que nos 
ouvem pela Rádio e pela TV Senado, gostaria, ainda, 
de parabenizar um dos veículos de comunicação mais 
importantes de Itabaiana e da região agreste do Estado 
de Sergipe, a Rádio Capital do Agreste, que comemora 
hoje seus 25 anos. A emissora surgiu a partir da visão 
empreendedora de José Teles de Mendonça, João 
Germano Trindade e José Gilton Garcia, atendendo a 
um grande sonho do seu idealizador José Francisco 
de Mendonça – Chiquinho –, irmão da Deputada Maria 
Mendonça, do ex-Deputado Federal José Teles. Chi-
quinho nos deixou de forma muito precoce.

E, por falar em perda precoce, Sr. Presidente, 
não posso deixar de registrar o meu enorme pesar e 
daqui, do plenário desta Casa, enviar ao meu amigo 
Deputado Estadual Gilson Andrade e à sua esposa 
Áurea Menezes os meus sinceros sentimentos pelo 
falecimento, na noite de ontem, de seu filho Bruno, 
que veio a cometer, Sr. Presidente... Uma perda mui-
to precoce, quinze anos. Infelizmente, nos deixa muito 
cedo. Um acontecimento trágico, realmente. Bruno, um 
jovem, na flor da idade, acho que, num momento de 
desespero, de infelicidade, nos deixa e deixa todos os 
seus familiares com essa dor inenarrável, incompará-
vel, indimensionável.

Registro também a perda de Mariana Moura, en-
teada do amigo e Deputado Federal Laércio Oliveira, 
filha da grande amiga juíza de direito Adelaide – para 
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os amigos, querida Del –, e do colega e amigo José 
Eduardo. 

Dois jovens que nos deixam de forma muito pre-
coce. Em espaço de uma semana, muitas famílias 
sergipanas se entristecem com essa perda e com 
tamanha dor.

Então, sem mais para o momento, Sr. Presidente, 
muito obrigado pela oportunidade.

Ao Deputado Gilson Andrade, à Drª Áurea, ao 
amigo Laércio Oliveira, à amiga Adelaide, a Del, ao meu 
colega José Eduardo, nossos sinceros sentimentos de 
pesar pela perda realmente dos seus filhos queridos.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim, o 
Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Todos nós desta Casa nos somamos aos 
sentimentos de V. Exª.

Com muito prazer, passo a palavra ao nosso Se-
nador Tomás Correia, do PMDB, de Rondônia. Aliás, 
disse aqui que conhece bem as redondezas do Piauí, 
inclusive a região de Cocal dos Alves. Isso nos agrada 
muito. Bem-vindo.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente Wellington Dias, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para 
denunciar uma grave injustiça que vem ocorrendo 
com a Região Norte do nosso País, com aqueles que 
produzem, empregam e pagam corretamente seus 
tributos.

Injustiça porque, se o Poder Público pode contar 
com recursos financeiros é devido aos empreendedo-
res, que trabalham com seu suor e recolhem taxas, 
impostos e tarifas aos cofres públicos, fazendo a má-
quina do Governo funcionar. Portanto, os empreen-
dedores deste País deveriam ser mais bem tratados 
pelos órgãos públicos.

Neste momento em que o mundo passa por uma 
grave crise econômica – que, segundo vários analis-
tas, durará ainda bastante tempo –, precisamos ouvir 
e preservar os nossos empreendedores, pois é deles 
que vêm os empregos e a renda do nosso povo.

A injustiça a que faço menção, Sr. Presidente, 
refere-se à discriminação dos empreendedores, con-
tribuintes da Região Norte do nosso País, e foi trazida 
ao meu conhecimento quando recebi, em audiência, 
o Presidente do Sindicado das Micro e Pequenas Em-
presas do meu Estado (Simpi), Sr. Leonardo Sobral.

Considero mais do que oportuno trazer o assunto 
ao conhecimento das Srªs e dos Srs. Senadores, por-

que ao Senado cabe zelar pelo equilíbrio federativo e 
corrigir essas injustiças.

Esta é a situação, Sr. Presidente.
A Lei n.° 11.945, de 04 de junho de 2009, no 

seu art. 28, modificou o art. 15 da Lei 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, dando condições de resolução to-
tal dos débitos, pela via judiciária, aos empresários, 
agricultores, pecuaristas, enfim, a todos que, por al-
gum motivo, não conseguiram, até então, honrar seus 
compromissos financeiros junto aos gestores do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) 
e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO).

V. Exªs poderiam me perguntar: “De quantos em-
preendedores estamos falando?”. Vou mencionar aqui 
os dados que obtivemos do meu Estado de Rondônia 
e farei uma estimativa para as outras regiões.

As entidades de classe, após vários meses ten-
tando obter esses dados junto ao agente gestor do 
FNO no Estado, obtiveram um número de quase 9.000 
(nove mil) empreendedores que, atualmente, se en-
contram em situação de inadimplência no Estado, em 
sua ampla maioria, pequenos empresários que estão 
à espera de uma decisão do Governo para poderem 
renegociar seus débitos.

Fazendo uma estimativa simples, tomando por 
base a população do Estado que, segundo o IBGE, é 
de pouco mais de um milhão e meio de pessoas, e a 
população de toda a Região Norte, que, também de 
acordo com o IBGE, seria próxima a 15,5 milhões de 
habitantes, chegaríamos à conclusão de que, na Região 
Norte, os mutuários em situação de inadimplência com 
o FNO seriam quase 90.800 (noventa mil e oitocentos).

Se usarmos a mesma metodologia para a Região 
Nordeste, cuja população total é de quase 52 milhões 
de habitantes, teríamos, mais ou menos, 300 mil mu-
tuários inadimplentes com o FNE.

Para a Região Centro Oeste, que possui quase 
14 milhões de habitantes, fazendo a mesma estimativa 
anterior, teríamos cerca de 80 mil mutuários inadim-
plentes com o FCO.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se 
somarmos o caso real do meu Estado, em que são 
quase nove mil inadimplentes, com as estimativas das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chegaríamos 
ao número alarmante de, aproximadamente, 470 mil 
mutuários inadimplentes com os três fundos consti-
tucionais: do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Essa é uma situação muito grave para a econo-
mia dessas regiões! São pequenos, médios e gran-
des agricultores, pecuaristas, empresários de todos 
os segmentos produtivos que estão com suas vidas 
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financeiras simplesmente paralisadas, em decorrên-
cia desse fato. Quase meio milhão de CNPJs e CPFs 
travados pela burocracia financeira!

De acordo com relatório do Banco da Amazônia 
(Basa), que é o agente financeiro do FNO, ao final do 
exercício de 2011, havia 126.705 operações de crédito 
do FNO em situação de atraso, no valor total de R$631,5 
milhões, sendo R$540,7 milhões, em torno de 85,6% 
em operações do setor rural, e R$90,8 milhões dos 
demais setores. A inadimplência total das operações 
atingiu 5,81% e a dos setores rural e não rural atingi-
ram, respectivamente, o patamar de 9,46% e 1,76%.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
essa é uma situação insustentável!

Faço aqui um apelo às bancadas de todos os 
partidos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 
precisamos nos unir para tratar desse assunto com mais 
atenção, com mais carinho, em benefício do nosso povo!

Já se passaram três anos desde a aprovação da 
Lei n° 11.945, de 2009, que concedeu o benefício de 
resolução total dos débitos, pela via judicial, e nada 
tem sido feito para equacionar essa inadimplência na 
Região Norte. Entretanto, no último dia 13 de julho, a 
Sudene aprovou para o Nordeste a Resolução n° 55, 
de 2012, que justamente viabiliza a liquidação de dívi-
das do FNE pelo equivalente financeiro do valor atual 
dos bens passíveis de penhora, conforme prevê a Lei.

Essa Resolução traz alguns avanços com rela-
ção à Resolução nº 30, de 2010, que também tratava 
do mesmo assunto, mas ainda não contempla todos 
os anseios dos empresários do Nordeste e do Norte. 

O curioso, Sr. Presidente, é que, pela segunda 
vez, o Ministério da Integração Nacional possibilita os 
benefícios dessa lei aos contribuintes do Nordeste e, 
simplesmente, esquece que a Região Norte e a Centro-
-Oeste também fazem parte do mesmo País.

A primeira resolução da Sudene foi aprovada 
em 2010. Agora, em 2012, o Conselho Deliberativo 
da Sudene aprovou a segunda resolução, que, como 
eu já disse, não contempla totalmente os anseios do 
empresariado nordestino, nem os do Norte. 

Na verdade, Srª s e Srs. Senadores, o que está 
acontecendo é que os técnicos que elaboram as reso-
luções estão introduzindo nesses documentos exigên-
cias que extrapolam os dispositivos legais. Isso é um 
fato muito grave, que, obviamente, os mutuários não 
podem e não devem aceitar. O que temos presenciado 
neste caso é uma verdadeira quebra da hierarquia das 
leis, na medida em que uma simples resolução introduz 
exigências não previstas no texto legal. 

Queremos nós, do Estado de Rondônia, junto com 
os técnicos de nosso Estado, elaborar uma proposição 
que permita aos mutuários, realmente, usufruírem dos 

benefícios concedidos pela lei. Com isso, vamos liberar 
para produção quase meio milhão de empresas das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Nesse sentido, vamos conversar com técn icos 
da  Sec re ta r ia  de  Fundos  Regionais e Incen-
tivos Fiscais, do Ministério da Integração Nacional e 
convidá-los a comparecerem ao meu Estado de Ron-
dônia para,  jun tamente com os técn icos da 
Secretaria de Planejamento do Estado, elaborarem uma 
proposição para ser encaminhada, o mais rápido 
possível, ao Exmo Senhor Ministro da Integração Na-
cional, Dr. Fernando Bezerra de Souza Coelho.

Sei que S. Exª é um h o m e m  s e n s í v e l  a o s 
p r o b l e m a s  regionais e que, por esse motivo, foi 
alçado à posição de Ministro daquela importante pasta, 
pela Presidente Dilma Rousseff. Por esse motivo é que, 
desde já, apelo à sensibilidade de Sua Excelência, 
o Ministro Fernando Bezerra, para que aprove essa 
proposição, que em breve chegará a seu gabinete. 
Nossa região já aguarda há três anos essa medida do 
Governo e não suporta mais essa situação. 

A Presidente Dilma tem tratado sempre com muito 
carinho os pleitos do povo de Rondônia. Tenho a mais 
plena certeza de que não nos faltará também nesta 
oportunidade. Com apoio do Sr. Ministro Fernando 
Bezerra, saberá dar curso às justas reivindicações do 
setor produtivo do meu Estado e não apenas de Ron-
dônia, mas de todo o Norte, o Nordeste e o Centro-
-Oeste do País.

Eram essas, Sr. Presidente, minhas palavras, 
agradecendo a V. Exª.

Mais uma vez, cumprimento pela sua exposição 
brilhante sobre a educação do meu querido Estado, 
vizinho do meu Estado do Ceará, onde moram a minha 
mãe e meus familiares. Eu queria cumprimentá-lo pelo 
que ouvi em relação à qualidade de ensino do Piauí. 

Deixo aqui, Sr. Presidente, por fim, a minha pre-
ocupação com o meu Estado querido de Rondônia, 
onde fui muito bem-recebido. Fui adotado pelo povo 
rondoniense e hoje represento esse Estado aqui, no 
Senado. 

Quero dizer a V. Exª que, sendo vizinho de V. 
Exª no Estado onde nasci, conheço Cocal dos Alves, 
seus festejos, conheço Parnaíba, onde tenho paren-
tes e amigos. Devo dizer a V. Exª que fiquei feliz de 
ver a exposição que fez V. Exª sobre o ensino no seu 
Estado, o Estado do Piauí. Eu queria cumprimentá-lo 
por essa exposição que fez e dizer que ficamos todos 
orgulhosos. Gostaríamos de poder dizer aqui que, no 
País inteiro, todos os Estados têm o nível educacional 
que tem o Piauí.

Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – Eu agradeço. Graças a Deus, temos melhorado 
em vários cantos do Brasil. Eu torço também para que 
a nossa querida Rondônia... O Ceará, por exemplo, 
foi o Estado que, junto com o Piauí, mais cresceu no 
Ideb. Então, é uma coisa que comemoramos também 
em relação ao seu Estado natal. Com certeza, para 
Rondônia, também queremos todo o êxito. 

Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que fez, 
com uma pauta correta, adequada, voltada para o 
crescimento do nosso País, pois é isto que precisa-
mos: gerar emprego, gerar renda, olhando o desen-
volvimento regional. Parabenizo também pelo brilhante 
pronunciamento.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB - RO) – 
Obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – A Presidência designa os Senadores José 
Pimentel, Walter Pinheiro, Anibal Diniz e Lídice da 
Mata, como membros titulares, em substituição aos 
Senadores José Pimentel, Jorge Viana, Walter Pi-
nheiro e Lídice da Mata, e os Senadores Angela Por-
tela, Ana Rita, Cristovam Buarque e Inácio Arruda, 
como membros suplentes, em substituição aos Se-
nadores Anibal Diniz, Wellington Dias, Zeze Perrella 
e Vanessa Grazziotin, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 574, de 2012, conforme o Ofício nº 101, de 
2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
no Senado Federal.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 101/2012 – GLDBAG

Brasília, 27 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP 574/2012 os senadores rela-
cionados na tabela abaixo, em substituição aos desig-
nados pela mesa do Congresso Nacional.

Titulares Suplentes
José Pimentel Ângela Portela 
Walter Pinheiro Ana Rita
Aníbal Diniz Cristovam Buarque
Lídice da Mata Inácio Arruda

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – A Presidência designa os Senadores José Pi-
mentel, Walter Pinheiro, Anibal Diniz e Antonio Carlos 
Valadares, como membros titulares, em substituição 
aos Senadores Walter Pinheiro, Lídice da Mata, Iná-
cio Arruda e Eduardo Lopes, e os Senadores Angela 
Portela, Lindbergh Farias, Zeze Perrella e Vanessa 
Grazziotin, como membros suplentes, em substitui-
ção aos Senadores Wellington Dias, Pedro Taques, 
Antonio Carlos Valadares e Lindbergh Farias, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir pa-
recer à Medida Provisória nº 575, de 2012, conforme 
o Ofício nº 102, de 2012, da Liderança do Partido dos 
Trabalhadores – PT e do Bloco de Apoio ao Governo, 
no Senado Federal.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 102/2012-GLDBAG

Brasília, 27 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP 575/2012 os senadores rela-
cionados na tabela abaixo, em substituição aos desig-
nados pela Mesa do Congresso Nacional.

Titulares Suplentes
José Pimentel Ângela Portela
Walter Pinheiro Lindberg Farias
Aníbal Diniz Zezé Perrella
Antonio Carlos Valadares Vanessa Graziotin

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – A Presidência designa os Senadores José 
Pimentel, Walter Pinheiro, Anibal Diniz e Lídice da 
Mata, como membros titulares, em substituição aos 
Senadores Walter Pinheiro, Lídice da Mata, Inácio 
Arruda e Eduardo Lopes, e os Senadores Angela 
Portela, Ana Rita, Assis Gurgacz e Eduardo Lopes, 
como membros suplentes, em substituição aos Se-
nadores Wellington Dias, Pedro Taques, Antonio Car-
los Valadares e Lindbergh Farias, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória nº 576, de 2012, conforme o Ofício 
nº 103, de 2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao 
Governo, no Senado Federal.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.
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É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 103/2012-GLDBAG

Brasília, 27 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP 576/2012 os senadores rela-
cionados na tabela abaixo, em substituição aos desig-
nados pela Mesa do Congresso Nacional.

Titulares Suplentes
José Pimentel Ângela Portela
Walter Pinheiro Ana Rita
Aníbal Diniz Assis Gurgacz
Lídice da Mata Eduardo Lopes

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu, do Ministro do Tribunal de Contas da União, no 
exercício da Presidência, o Aviso no 995-GP-TCU, de 
2012, na origem, informando que foram constatados 
indícios de irregularidade grave na obra que menciona.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 995 – GP/TCU

Brasília, 24 de agosto de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no caput do art. 
98 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012 (LDO 
2013), informo a Vossa Excelência que, no decorrer 
das fiscalizações realizadas pelo TCU, foram constata-
dos indícios de irregularidade grave na seguinte obra:

• Obras do Terminal Fluvial de Barcelos/AM (TC-
009.116/2012-5).

Por oportuno, esclareço que o relatório de audito-
ria do mencionado empreendimento poderá ser objeto 
de consulta no endereço eletrônico (www.tcu.gov.br). 
O acesso às informações será permitido apenas para 
os usuários portadores de senha, conforme procedido 
no exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do 
processo de concessão ou atualização de senhas po-
derá ser realizada pelo contato da área de informática 
do Congresso Nacional, com a Secretaria de Infraes-
trutura de Tecnologia de Informação (SETIC) deste Tri-
bunal e que a referida página será atualizada de forma 

a conter as deliberações que vierem a ser proferidas 
em decorrência das auditorias.

Por fim, registro que esta Corte de Contas 
encontra-se à disposição de Vossa Excelência para 
os esclarecimentos adicionais que se fizerem ne-
cessários.

Respeitosamente, – Valmir Campelo, na Pre-
sidência.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 29 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT - 

PI) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso 
no 1.082-Seses-TCU, de 2012, na origem, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 2.253/2012-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo nº TC 007.310/2012-
9, acompanhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.082 – Seses – TCU-Plenário

Brasília-DF, 22 de agosto de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 007.310/2012-9, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 22-8-2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, Benjamin Zymler. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 29 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT - PI) – O Senado Federal recebeu, do Presidente 
da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câma-
ra ao Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2008 (nº 
3.772/2008, naquela Casa), de iniciativa da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que altera a Lei 
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, oferecendo nova 
disciplina à prisão preventiva para fins de extradição.

É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT - 
PI) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 773, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, e de acordo com 

as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo 
falecimento de Bruno Menezes Oliveira, filho do De-
putado Estadual de Sergipe Gilson Andrade.

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; e
b) apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2012. – Se-
nador Eduardo Amorim Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira, 
Renan Calheiros, Armando Monteiro e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro da matéria intitulada, 
“Haddad transportou família em jato oficial”, publicada 

pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 13 de 
fevereiro de 2012.

A matéria destaca que o Ex-Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, usou jatinhos da FAB (Força Aérea 
Brasileira) para transportar mulher e filha de Brasília 
para São Paulo, enquanto ocupava o cargo de ministro.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)



44674 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com imensa satisfação que me 
associo a esta legítima homenagem que o Senado 
Federal faz, em sessão especial, a todos os corretores 
e corretoras de imóveis do Brasil.

Trata-se, sem dúvida alguma, de um dos mais 
importantes ofícios e profissões.

Ao lidar com um dos principais sonhos da família 
brasileira, que é o da casa própria, o corretor imobiliário 
tem a nobre missão de compreender as necessidades 
de cada comprador e encaminhá-lo para o imóvel que 
atenda ao seu perfil.

Para executá-la com competência e sucesso, 
Senhor Presidente, além de uma aguçada percepção 
e uma boa capacidade comunicativa, é fundamental 
aos corretores imobiliários dispor da mais importante 
ferramenta de trabalho para: a informação.

É com a informação, senhoras senadoras, senho-
res senadores, que o corretor avalia as possibilidades 
e as perspectivas do mercado imobiliário e estabelece 
o canal de comunicação com seus potenciais consu-
midores.

Nesse sentido, esses profissionais do mercado 
imobiliário estão cada vez mais atualizados com as-
suntos que dizem respeito às políticas econômicas e 
ao direito, por exemplo.

Sr. Presidente, é sabido que o Brasil, nos últimos 
anos, viveu uma fase de notável expansão do merca-
do imobiliário, graças às políticas de fortalecimento do 
crédito às famílias.

Sem corretores capacitados e à altura da gigan-
tesca tarefa, senhores senadores, esse aquecimento 
do mercado não teria tido continuidade, nem se con-
seguiria dar vazão a toda essa demanda advinda da 
expansão do crédito e da confiança na economia.

Nessa atuação, temos de destacar o papel fun-
damental exercido pelo Sistema Cofeci/CREC.

É correto afirmar que boa parte das conquistas 
profissionais e da credibilidade adquirida pela classe 
dos agentes imobiliários se deve, em grande medida, 
à existência do Sistema Cofeci – Creci e sua incisiva 
ação na regulação da atividade.

Único país no mundo a criar uma legislação para 
o setor e instituir uma autarquia federal específica para 
fiscalizar e regulamentar o seu exercício, não temos 
nenhum acanhamento em afirmar que o Brasil está na 
vanguarda mundial.

Contamos, de fato, com um mercado bastante 
bem regulamentado e dispondo de profissionais de-
votados à profissão e com alto nível de conhecimento 
e preparo.

Ao todo, em nosso País, são mais de 220 mil 
profissionais dedicados às atividades de corretagem 
imobiliária, com aproximadamente 40 mil empresas 
atuando nesse segmento.

Vejam os Senhores e as Senhoras o tamanho 
desse contingente de profissionais e a notável tarefa 
que executam, procurando e pesquisando incessan-
temente as oportunidades oferecidas pelo mercado e 
o perfil dos consumidores para os diversos empreen-
dimentos imobiliários.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
demais convidados, na figura do meu querido amigo e 
colega Senador Gim Argello – primeiro signatário do 
requerimento desta Sessão e histórico defensor da 
classe dos corretores de imóveis -, quero deixar re-
gistrada a minha mais sincera congratulação a todos 
esses profissionais pela passagem do seu dia.

É fato que nosso País, em seu seguro e inabalável 
projeto de desenvolvimento, necessita de profissionais 
cada vez mais capacitados e atualizados em todas as 
áreas e segmentos de nossa economia.

Como um dos mais destacados e vibrantes seto-
res de nossa atividade econômica, o mercado imobiliá-
rio tem refletido, com vigor, essa irrefreável tendência. 

E sabemos que os corretores de imóveis do Bra-
sil estão plenamente aptos a dar continuidade a esse 
movimento, viabilizando o crescimento de nosso País 
e de todas as suas potencialidades produtivas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, a inovação é o grande motor que 
estimula e alimenta a produtividade e a competitividade 
do setor produtivo. Nos países desenvolvidos, a ino-
vação está no centro da agenda da política industrial.

Os governos se esforçam para engendrar incen-
tivos e moldar um ambiente favorável, de modo que a 
iniciativa privada possa se sentir estimulada a investir 
recursos numa decisão econômica que envolve ele-
vados riscos.

As maiores dificuldades para inovar são atribuí-
das aos custos altos, o risco econômico e a escassez 
de fontes de financiamento.

No âmbito do Plano Brasil Maior, podemos des-
tacar algumas medidas que foram tomadas para in-
centivar à inovação:

a) incentivos tributários para empresas que 
aplicarem recursos em projetos a serem de-
senvolvidos por entidades científicas e tecno-
lógicas privadas, sem fins lucrativos e pelas 
ICT’s – dispositivos inseridos na Medida Pro-
visória 540;
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b) ampliação do volume de financiamentos 
subvencionados do BNDES destinados à ino-
vação – medidas provisórias 540 e 564;
c) maior disponibilidade de recursos para alo-
cação em projetos da Financiadora de Estudos 
e Projetos, a FINEP;

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, essas 
medidas são importantes, mas creio que é preciso 
avançar, sobretudo, utilizando-se de um instrumento 
fundamental que é o das compras governamentais.

Nesse sentido, gostaria de mencionar a experiên-
cia internacional desse recurso de política pública. Nos 
Estados Unidos, desde 1932, há uma legislação espe-
cífica que dá preferências aos produtos domésticos.

Cabe mencionar aqui, o caso recente da Embraer 
que perdeu uma venda já fechada à Força Aérea ame-
ricana, por causa da “preferência ao produto nacional”.

Também há décadas, o Japão já faz uso desse 
instrumento.

Na China, desde 2006, o governo se obriga, en-
tre outras medidas, a comprar produtos protegidos por 
patentes com tecnologia gerada nesse País.

Sr. Presidente, o Governo brasileiro decidiu com-
prar remédios, motoniveladoras e retroescavadeiras 
nacionais, mesmo que sejam 25% mais caras que os 
produtos importados.

Mas para área de inovação é preciso ousar, so-
bretudo, quando se trata de setores estratégicos. Nes-
se sentido, o Projeto de Lei de Conversão 18 de 2012, 
oriundo da Medida Provisória 563, aprovado nas duas 
Casas do Congresso, estabeleceu um dispositivo que 
objetiva ao mesmo tempo fomentar a inovação no com-
plexo industrial da saúde e diminuir a vulnerabilidade 
da lítica Nacional de Saúde.

O artigo 73 do Projeto de Lei de Conversão, adi-
ciona o inciso XXXII (trinta e dois) ao art. 24 da Lei 
de Licitações, facultando a dispensa de licitação, nos 
casos de contratação de produtos estratégicos para 
o Sistema Único de Saúde, o SUS, desde que haja a 
transferência de tecnologia por ocasião da aquisição.

Com relação ao aspecto da vulnerabilidade, gos-
taria de lembrar do episódio da Guerra das Malvinas, 
quando a Argentina teve seu suprimento de antibióticos 
suspenso pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos.

Graças à existência de uma indústria farmacêutica 
no Brasil, os vizinhos argentinos puderam ser abaste-
cidos de medicamentos essenciais naquela situação 
de emergência.

A importância da manutenção desse dispositivo 
pela Presidente Dilma, além do caráter de segurança 
ao acesso a medicamentos essenciais, tem um forte 
apelo econômico.

A Cadeia produtiva da saúde representa entre 
7% e 8% do PIB, mobilizando recursos da ordem de 
R$ 300 bilhões. Inclui os setores de química fina, bio-
tecnologia e laboratórios farmacêuticos.

O marco regulatório que veio a ser criado em 
2008 na área da saúde privilegiou a contratação da 
fabricação local de insumos estratégicos utilizados 
pelos laboratórios oficiais para atender às demandas 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Isso levou à criação de trinta parcerias de desen-
volvimento produtivo (PDP) envolvendo laboratórios 
públicos e empresas privadas, nacionais e multinacio-
nais com operações no Brasil, numa clara demonstra-
ção de que o que se busca é a fabricação local, com 
a conseqüente geração de emprego e renda no país, 
sem qualquer ranço xenófobo.

Essas trinta Parcerias em fase de implantação já 
representam compras no valor de cerca de 12% das 
atuais importações de fármacos, medicamentos e va-
cinas, proporcionando uma economia inicial de R$ 250 
milhões/ano para o orçamento público, o que deverá 
até 2015 superar R$ 500 milhões/ano.

No entanto, ainda constata-se uma forte depen-
dência de importações nos produtos de maior densi-
dade de conhecimento e tecnologia.

Sr, Presidente, Sras. e Srs. Senadores, portan-
to, reafirmo o grande alcance e a enorme importância 
estratégica para o País em fortalecer a cadeia da in-
dústria da saúde estimulando a inovação tecnológica.

Certamente, a Presidente Dilma compartilha des-
sa convicção e está sintonizada com essa agenda, o 
que nos dá a esperança concreta de que esse dispo-
sitivo deverá ser sancionado, o dando maior robustez 
e fortaleza ao Plano Brasil Maior.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, neste dia 27 de agosto ce-
lebramos o Dia do Corretor de Imóveis. Neste ano, a 
data adquire destaque em razão de se completarem 
cinqüenta anos da regulamentação da profissão, por 
meio da Lei n° 4.116, de 1962,

Em primeiro lugar, pois, os meus parabéns aos 
milhares de brasileiras e brasileiros que se dedicam a 
essa atividade profissional.

Ao longo da vida, tenho me certificado de que o 
corretor não é apenas um intermediador entre com-
prador e vendedor.

Afirmo isso porque, em primeiro lugar, o imóvel 
é elemento fundamental da vida da maioria dos brasi-
leiros. O sonho da casa própria é o grande sonho das 
nossas famílias. Ter um imóvel próprio é o objetivo pelo 
qual as famílias batalham diariamente.
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O imóvel, de tal modo, constitui-se no principal 
ou único elemento do patrimônio de várias famílias 
brasileiras. Vejam só, então, como é fundamental ter 
auxílio qualificado no processo de compra ou venda 
desse bem.

Em segundo lugar, a nossa tradição jurídica infe-
lizmente não prima pela clareza ou simplicidade. São 
necessários muitos documentos e certidões para que 
se concretize uma transação imobiliária. Muito conhe-
cimento, portanto, que o cidadão comum simplesmente 
não tem e a respeito do qual se vê perdido,

Em terceiro lugar, a compreensão do funciona-
mento do mercado não é simples, Exige sensibilidade 
profunda para que se perceba se o ambiente econômico 
está em alta ou baixa, e para compreender a viabili-
dade ou não da realização deste ou daquele negócio.

O corretor de imóveis não é, assim, um simples 
intermediário. É muito mais. É um conhecedor de leis; é 
um especialista dos meandros burocráticos brasileiros; 
é um avaliador dos humores do mercado.

Mas um corretor de imóveis é também algo além. 
O corretor é também um conselheiro, um amigo, alguém 
que pode oferecer sugestões e conselhos que possam 
concretizar um negócio jurídico de forma a beneficiar 
tanto o comprador quanto o vendedor.

Em suma, por meio de sua ação é que podemos 
movimentar o motor da economia, permitindo que as 
famílias brasileiras adquiram ou vendam seus imóveis 
com segurança e confiabilidade de modo a concretizar 
o sonho da casa própria.

Mais uma vez, pois, parabéns aos corretores de 
imóveis, especialmente pelo papel que têm desem-
penhado/ ao longo dos anos, em prol do desenvolvi-
mento do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

- PI) – Não havendo mais oradores presentes e nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se, amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 20, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 565, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 20, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que altera as Leis nºs 10.177, de 12 de janeiro 

de 2001; 7.827, de 27 de setembro de 1989; 
11.524, de 24 de setembro de 2007; 11.775, 
de 17 de setembro de 2008; 9.469, de 10 de 
julho de 1997; 11.196, de 21 de novembro de 
2005; 8.029, de 12 de abril de 1990; 10.954, 
de 29 de setembro de 2004; 11.314, de 3 de 
julho de 2006; e dá outras providências (prove-
niente da Medida Provisória nº 565, de 2012).
Parecer sob nº 12, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Senador Walter Pinheiro (PT-
-BA) e Relator Revisor: Deputado Heleno Silva 
(PRB-SE); favorável à Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 20, 
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 23.8.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 9.6.2012)
Prazo final prorrogado: 5.9.2012

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 569, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 569, de 2012, que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, 
da Integração Nacional e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, no valor global de 
seiscentos e oitenta e oito milhões, quatro-
centos e noventa e sete mil reais, para os fins 
que especifica.
Parecer sob nº 10, de 2012, da Comissão 
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relatores: Deputado Aníbal Gomes 
(PMDB/CE); ad hoc: Deputado Eliseu Padilha 
(PMDB/RS); e Revisor: Senador Benedito de 
Lira (PP/AL), favorável à Medida Provisória e 
contrário às Emendas nºs 1 a 9.
(Lido no Senado Federal no dia 27.8.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 29.6.2012)
Prazo final prorrogado: 25.9.2012

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação 
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo 
de adesão ao regime especial de precatório 
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 65, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Clésio Andrade, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regio-
nal Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad 
hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com votos 
vencidos dos Senadores José Pimentel, Mar-
ta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy, 
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.

5 
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012 

(Adiado para esta data, nos termos do  
Requerimento nº 741, de 2012)

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e 
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de 
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(insere a disciplina Ética Social e Política nos 
currículos do ensino médio).

6 
REQUERIMENTO Nº 719, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
719, de 2012, do Senador Benedito de Lira, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 41, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Retransmissão da “Voz do Brasil”).

7 
REQUERIMENTO Nº 721, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 721, de 2012, do Senador Eduardo Lopes, 

solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2009, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 467, de 2003; 300, de 
2004; 74, 94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 
681, de 2007; 135, 138, 364, 465, de 2008; 
26, 242, 312, 568, de 2009; 18, 81, 158, de 
2010; 12, 76, 98, 147, 354, 569, de 2011; e 
128 de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (dedução da base de cálculo do 
Imposto de Renda dos rendimentos de pro-
fessores pós-graduados obtidos nas escolas 
do ensino básico.)

6 
REQUERIMENTO Nº 745, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
745, de 2012, do Senador Paulo Paim, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
127, de 2012, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (incluir atividades bancárias no rol 
de serviços ou atividades essenciais).

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
- PI) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 8 minutos.)
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Ata da 158ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 29 de agosto de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Waldemir Moka,  
da Sra. Vanessa Grazziotin, e dos Srs. Alfredo Nascimento, Inácio Arruda, Zeze Perrella, 

Paulo Paim e Tomás Correia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 

às 21 horas e 39 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 775, DE 2012

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, e considerando a necessida-
de de esclarecer decisão tomada recentemente sobre 
a participação estrangeira no controle societário de 
empresas brasileiras de Segurança Privada, requeiro 
sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Justiça, as seguintes informações:

1 – qual empresa motivou o Ministério da Justi-
ça decidir sobre novo entendimento acerca da 
interpretação da Lei nº 7.102, de 1983?;
2 – quais as principais razões que fundamenta-
ram a nova orientação do Ministério da Justiça 
sobre a participação estrangeira nas empresas 
brasileiras de Segurança Privada, contrariando 
Parecer da Coordenação Geral de Controle de 
Segurança Privada da Policia Federal?; e
3 – existe estimativa de quantas empresas pode-
rão ser beneficiadas por essa decisão?;

Justificação

Está em fase final de negociação o Estatuto de 
Segurança Privada, sob o comando do Ministério da 
Justiça e com a participação democrática e ativa de 
todas as instituições do setor. 

O novo Estatuto vem a substituir a Lei 7102 do 
ano 1983 que, entre outras coisas, estabelece em seu 
artigo 11 que “A propriedade e a administração das 
empresas especializadas que vierem a se constituir 
são vedadas a estrangeiros”. 

Quem autoriza, controla e fiscaliza o setor é o 
Departamento da Polícia Federal (Coordenação-Geral 
de Controle de Segurança Privada).

O novo Estatuto da Segurança Privada, em 
estudo, prevê a abertura do capital estrangeiro até 

49%, sendo reservando 51% nas mãos do capital 
nacional, com fundamento no artigo 172 da Cons-
tituição Federal.

Sobre o assunto, a Coordenação-Geral de Con-
trole de Segurança Privada da Polícia Federal emitiu 
parecer contrário, fundamentado com sólidas argu-
mentações profissionais (PARECER n. 154/12-DELP/
CGCSP).

Recentemente, atendendo solicitação de em-
presas dos setor, o Ministério da Justiça solicitou 
interpretação jurídica sobre a legalidade da partici-
pação do capital estrangeiro na atividade de Segu-
rança Privada.

Contrariando o parecer da Polícia Federal, a Con-
sultoria Geral da União, Consultoria Jurídica Junto ao 
Ministério da Justiça, emitiu opinião diferente (PARE-
CER N, 170/2012/CEP/CPNJUR-MJ/CGU/AGU, de 15 
de junho de 2012). Em seguida, a Ministra de Estado 
da Justiça, Interina, em DESPACHO, acolheu o posi-
cionamento exarado no referido Parecer tendo como 
consequência a permissão do ingresso de sócios es-
trangeiros na constituição societária de empresas es-
pecializadas em segurança privada constituídas antes 
da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

A consequência imediata desse entendimento, 
teoricamente, pode patrocinar negociações indiretas 
permitindo que empresas estrangeiras assumam o 
controle acionário de empresas brasileiras do setor 
de Segurança Privada.

Questões como: Insegurança Jurídica, Insegu-
rança dos Negócios e Segurança Nacional, passam 
por essa decisão.

Por isso, é importante que possamos dirimir todas 
as dúvidas que possam pairar sobre essa decisão do 
Ministério da Justiça, solicitando as explicações cabí-
veis pelas autoridades competentes.

Sala da Comissão, – Senador Ciro Nogueira.

(À Mesa para decisão.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – As propostas de emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições 
constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento 
Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 139/2012

Brasília, 29 de agosto de 2012

Assunto: Relatório de Participação na Conferência 
RIO+20, realizado no dia 20 a 22 de junho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de en-

caminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha 
Participação na Conferência RIO+20, realizada nos 
dias 20 a 22 de junho de 2012, contendo um resumo 
de reuniões em que participei juntamente com outros 
senhores senadores.

Informo ainda, que segue anexo a este, o refe-
rido relatório.

Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao 
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e 
consideração.

Cordialmente, – Senador Roberto Requião.

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊN-
CIA RIO + 20 de 20 a 22 de junho de 2012

O Senador Roberto Requião deslocou-se na 
noite do dia 19 de junho de 2012 ao Rio de Janeiro, 
para participar da Conferência Rio + 20, entre os dias 
20 e 22 de junho.

Nesse período, participou dos seguintes eventos:

Dia 20, pela manhã:

Audiência Pública conjunta CMA e CRA – Espaço 
AgroBrasil Auditórios 1 e 2

Participação do pesquisador Arunabha Ghosh 
(Índia), do Conselho de Pesquisa em Energia, Meio 
Ambiente e Água.

Discussão sobre as áreas de proteção perma-
nente (APPs) mundiais e os compromissos da Rio+20.

Para a audiência foram convidados o Diretor – 
Presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), 
Vicente Andreu Guillo; e o diretor da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Mau-
rício Lopes.

Dia 20, à tarde

Abertura oficial da Conferência Rio + 20, com a 
presença de chefes de estado do mundo e a Pre-
sidenta Dilma.

Local: Riocentro

O Senador, assim como os demais componentes 
da Comissão Representativa do Senador, esteve no 
local do evento, todavia não lhes foi permitida a partici-
pação na cerimônia de abertura oficial, conforme lhes 
comunicou o embaixador Sérgio Danezi, informando-
-lhes que não havia sido dada a devida autorização 
pela Casa Civil da Presidência da República.

Dia 20, à noite

Foi oferecido um coquetel pela Presidenta Dilma 
aos chefes de estado, governos e delegações e nova-
mente não foi autorizada a participação dos senado-
res membros da Comissão Representativa; o mesmo 
embaixador se ofereceu para tentar obter autorização 
para que os senadores participassem, o que foi en-
tendido, igualmente, como prova de desprestígio ao 
Senado. Dia 21

Dia 21

Visitação aos Stands de exposição da Rio + 20 e 
entrevistas com representantes de delegações.

Local: Riocentro – Salvador Allende, 6555 – Barra 
da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.

Dia 22

Retorno

Senador Roberto Requião. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.033 a 1.039, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, concluindo pela apresentação dos Pro-
jetos de Resolução nºs 41 a 47, de 2012. 

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.041 a 1.043, de 2012, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as seguintes matérias, res-
pectivamente:

– Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 2012 (nº 
1.829/2011, na Casa de origem) de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região (PE);
– Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2012 (nº 
1.827/2011, na Casa de origem) de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo no Qua-
dro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região (RN); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2012 (nº 
7.978/2010, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que autoriza o Banco 
Central do Brasil a doar ao Estado de Pernam-
buco o imóvel que especifica.

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 (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 171, de 
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, comunican-
do a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 238, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 171/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 29 de agosto de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou em Turno Único, a Emenda nº 1-CAS 
(substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 238, 
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazzio-
tin, que dispõe sobre a imunização de mulheres na 

faixa etária de nove a quarenta anos com a vacina 
antipapilomavírus humano (HPV), na rede pública 
do Sistema Único de Saúde de todos os Estados e 
Municípios Brasileiros.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com referência ao ofício lido, a Presidência co-
munica ao Plenário que, ao Projeto de Lei do Senado 
nº 238, de 2011, poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão, no turno suplementar, 
perante a Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 314, de 
22 de agosto de 2012, do Ministro de Estado da Fa-
zenda, em resposta ao Requerimento nº 581, de 2012, 
de informações, de autoria do Senador José Sarney.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O requerimento vai à Comissão de Especialistas 
com o objetivo de analisar questões federativas, cria-
da pelo Ato do Presidente do Senado nº 11, de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Wilder 
Morais para integrar, como suplente, a partir do dia 
10 de setembro, a Comissão de Assuntos Econô-
micos, em substituição ao Senador Clóvis Fecury, 
nos termos do Ofício nº 46/2012, da Liderança do 
Democratas. 

É o seguinte o Ofício:

 
 
Of. Nº 46/12 – GLDEM

Brasília, 29 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Clovis Fecury pelo Senador Wilder Morais 
para ocupar, como suplente, a Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE, a partir do dia 10 de setembro 
de 2012.

Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas no Senado Federal.  

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica a abertura do prazo 
de cinco dias úteis, para apresentação de emendas, 
perante a Mesa, ao Projeto de Lei do Senado n° 
326, de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 327, DE 2012

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal) e a Lei nº 
10.671, de 15 de maio de 2003 (Estatuto de 
Defesa do Torcedor), para tipificar penal-
mente o uso de raio laser.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 261 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 261.  .......................................................
 .......................................................................
Uso de laser
§ 3º Incorre nas mesmas penas do caput quem 
utiliza equipamento ou objeto emissor de raio 
laser ou qualquer luz amplificada para causar 
riscos na segurança de transporte aéreo.
Modalidade culposa
§ 4º No caso de culpa, se ocorre o sinistro:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos” 
(NR)

Art. 2º O art. 41-B da Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41-B.  ......................................................
 .......................................................................
§ 1º  ...............................................................
 .......................................................................
III – utilizar equipamento ou objeto emissor de 
raio laser ou qualquer luz amplificada para atra-
palhar a visão ou a concentração dos atletas.
 ............................................................. ” (NR)

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

Justificação

Em conformidade com estudo de Gustavo Borges 
Basílio e outros, intitulado O laser e os riscos de sua 
utilização indevida para a segurança de vôo, o laser é 
um dispositivo que amplia a luz por emissão estimulada 
de radiação, ou seja, produz radiação eletromagnética. 

O nome laser deriva das iniciais das palavras Li-
ght Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 
conforme informações do livro Mundo Educação, 2010.

O laser tem características que permite uma fre-
quência bem definida, monocromática, relações de 
fase bem definidas e coerentes, e propagação da luz 
como um feixe, colimada.

Estudos da FAA (Federal Aviation Administration), 
e de outras entidades governamentais americanas, 
indicaram que a exposição de tripulantes à ilumina-
ção LASER pode causar efeitos perigosos, tais como 
distração, ofuscamento, cegueira momentânea e, em 
circunstâncias extremas, deficiência visual permanen-
te, que podem comprometer a habilidade dos pilotos 
em executar procedimentos.

Outro estudo da ICAO (International Civil Avia-
tion Organization) indicou que feixes de LASER podem 
afetar seriamente o desempenho visual dos pilotos.

Efeitos como os demonstrados nos estudos da 
FAA e da ICAO podem dificultar o processo de deci-
são da tripulação na fase crítica de aproximação para 
pouso de aeronaves, o qual deve ser rápido devido 
aos riscos envolvidos no procedimento. O desvio da 
atenção dos pilotos por terem sido atingidos por uma 
emissão de laser é uma condição que afeta diretamen-
te a segurança operacional da atividade aérea e, por 
isso, deve ser tratada como um risco que precisa ser 
devidamente mitigado.

Por oportuno, tipificamos o mau uso do laser em 
campo de futebol, que tem dificultado o desempenho 
dos jogadores, especialmente do goleiro.

Conclamamos, por conseguinte, o apoio dos 
ilustres Senadores para aprovação deste projeto, que 
visa prevenir os riscos da utilização de equipamentos 
e objetos emissores de raio laser, que podem colocar 
em perigo a segurança de transporte e o dificultar o 
desempenho dos atletas.

Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                 (Código Penal), Art. 261: 

....................................................................................
Art. 261 – Expor a perigo embarcação ou ae-

ronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato 
tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, 
fluvial ou aérea:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos.
Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo.
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§ 1º Se do fato resulta naufrágio, submersão ou 
encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de 
aeronave:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.
Prática do crime com o fim de lucro
§ 2º Aplica-se, também, a pena de multa, se o 

agente pratica o crime com intuito de obter vantagem 
econômica, para si ou para outrem.

Modalidade culposa
§ 3º No caso de culpa, se ocorre o sinistro:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

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

LEI Nº 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003

 (Estatuto de Defesa do Torcedor), art. 41-B:

....................................................................................
Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar 

a violência, ou invadir local restrito aos competidores 
em eventos esportivos: (Incluído pela Lei nº 12.299, 
de 2010).

Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

§ 1o Incorrerá nas mesmas penas o torcedor 
que: (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

I – promover tumulto, praticar ou incitar a violên-
cia num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do 
local de realização do evento esportivo, ou durante o 
trajeto de ida e volta do local da realização do even-
to; (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

II – portar, deter ou transportar, no interior do es-
tádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de 
realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos 
que possam servir para a prática de violência. (Incluído 
pela Lei nº 12.299, de 2010).
....................................................................................

(À Comissão Temporária destinada à reforma 
do Código Penal Brasileiro – PLS 236/2012, 
art. 374-RISF.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS.) – Srª 
Presidente, peço que me inscreva, depois do Senador 
que chegou em primeiro lugar, para fazer uma comu-
nicação urgente e inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Qual é o primeiro, o Senador Anibal ou o Se-
nador Ferraço?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
primeiro é S. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES.) – Srª Presidente, peço a V. Exª tempo para uma 
comunicação inadiável.

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

O Senador Anibal vai falar antes ou depois do 
Senador Pedro Simon?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu sou 
o terceiro, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o terceiro.

Então, depois do Senador Ferraço, falará o Se-
nador Pedro Simon e o Senador Anibal.

Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, em 
permuta com o Senador João Capiberibe, como ora-
dor inscrito.

Em seguida, será a vez do Senador Ferraço.
Senador Suplicy, V. Exª é o primeiro orador inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sena-

dora Marta...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Se me 

permite, farei menos que uma comunicação inadiável, 
farei só um registro mesmo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. Deixe-me só dizer ao Senador Su-
plicy que descontarei esse tempo que V. Exª, Senador 
Anibal, está usando.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC.) – Sena-
dora Marta, com muita alegria, informo às mulheres do 
Brasil e do Acre que uma das peças feitas pela artesã 
acriana Rodney Paiva, a peça Cores da Mata, foi inclu-
ída no certificado da 3ª Edição do Reconhecimento de 
Excelência para os Produtos Artesanais do Mercosul, 
que envolve a Argentina, o Brasil, o Chile, o Paraguai 
e o Uruguai. Ela concorreu com outras 60 artesãs e 
artesãos desses países, e sua peça Cores da Mata 
foi incluída no catálogo da Unesco – Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura. A Unesco produziu um catálogo específico para 
artesanatos certificados. Ela conseguiu essa certifica-
ção exatamente pela excelência do seu produto, que 
é um produto da floresta, e fez questão que eu fizesse 
esse produto chegar às suas mãos, porque ela gostaria 
muito de ver a Vice-Presidente do Senado usando o 
seu colar Cores da Mata. Certamente, ela ficou muito 
honrada em vê-la com esse lindo colar.
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Por isso, faço aqui esse registro, dizendo que V. 
Exª está usando um produto genuinamente acriano, 
da artesã Rodney Paiva, que deve estar muito feliz 
neste momento.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Anibal Diniz. Agradeço a V. 
Exª, à sua esposa e à artesã, que me deram o colar, 
que achei realmente uma beleza!

Parabenizo a artesã pelo prêmio internacional, 
um privilégio conquistado! Agradeço-lhe por poder usar 
uma peça do Acre. Muito obrigada.

Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy; Srs. 
Senadores; Srªs Senadoras, eu gostaria de, primei-
ro, assinalar que nos visita, no plenário do Senado, 
o Embaixador do Sudão no Brasil, o Sr. Embaixador 
Abd Elghani Awad Elkarim, acompanhado do Ministro 
Plenipotenciário da Embaixada da República do Su-
dão, Mohamed Yasin. Eles vieram transmitir a mim, Srª 
Presidenta, que o Vice-Presidente do Sudão gostaria 
muito de encaminhar um convite, proximamente, para 
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse vi-
sitar o Sudão. Então, eles vão encaminhar esse convite 
oficialmente ao Presidente Lula.

Mas, hoje, Srª Presidenta, eu gostaria de falar a 
respeito da situação dos livros didáticos no Brasil e da 
preocupação com a importação em ritmo muito ace-
lerado, o que preocupa a indústria nacional brasileira.

As indústrias gráficas brasileiras têm sofrido uma 
redução significativa no volume de obras produzidas 
em função da crescente importação de livros didáticos. 
Tal situação tem como consequência a redução do nú-
mero de postos de trabalhos no setor, que congrega 
mais de 20 mil gráficas no País.

O jornal O Estado de S.Paulo, em edição de 19 
de fevereiro passado, já apontava para os prejuízos do 
setor gráfico nacional com o avanço das importações 
no mercado do livro didático. O Estadão, com dados 
dos empresários das indústrias gráficas, informa que, 
“em 2011, as editoras que fornecem material para o 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Go-
verno Federal, ampliaram em quase 70% as enco-
mendas no exterior”. As compras têm sido efetuadas 
principalmente na China, mas também recebemos 
produtos gráficos acabados da Índia, da Coreia do 
Sul, da Colômbia e do Chile.

Em julho de 2012, o tema foi discutido em audi-
ência pública no Senado Federal, com a presença do 
Ministro Aloizio Mercadante, da Educação. Logo após, 
recebi os representantes da Associação Brasileira da 

Indústria Gráfica (Abigraf), que, na oportunidade, am-
pliaram meu conhecimento sobre a questão, principal-
mente no tocante à redução do quadro de trabalhadores.

Diz a Abigraf, em ofício do seu Vice-Presidente, 
o Sr. Levi Ceregato, que, “de acordo com dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), o valor das importações de materiais 
gráficos cresceu cerca de 165% entre os anos de 2006 
e 2011, sendo que, somente em 2011, esse montante 
de importações foi de 563,53 milhões de dólares, o que 
significou aumento de 37,7% em relação ao mesmo 
período de 2010”.

Ainda segundo a Associação Brasileira da In-
dústria Gráfica, em função dessa situação, “a balança 
comercial da indústria gráfica apresentou saldo defi-
citário de 294,2 milhões de dólares em 2011”. Esse 
saldo, comparado ao do ano anterior, que já apresen-
tava um déficit de US$160,2 milhões, representa uma 
redução de 84%, em desfavor do Brasil, nos números 
da balança comercial do setor.

As importações brasileiras de livros, que foram da 
ordem de 19,2 mil toneladas em 2010, passaram para 
31,1 mil toneladas em 2011, representando aumento 
de 62% no período de apenas 12 meses.

É importante considerar, conforme explica a Abi-
graf, que a maior parte desses livros tem como origem 
a Ásia (44%) e a América Latina (37%), respondendo 
juntas por 81% das importações editoriais do Brasil. 
Em contrapartida, a indústria gráfica nacional, somen-
te no ano de 2011, investiu mais de US$1,4 bilhão em 
máquinas e equipamentos de produção.

A indústria gráfica ressalta que o parque nacional 
sempre supriu a demanda interna relacionada à produ-
ção editorial, com a capacidade plena de atender não 
somente a demanda governamental, mas a de todo o 
mercado editorial brasileiro.

A Associação Brasileira da Indústria Gráfica in-
forma ainda que a opção das editoras pela produção 
de materiais gráficos em outros países justifica-se pelo 
preço inferior praticado nos negócios: “Tendo em vista 
a questão da assimetria tributária, raiz de todos esses 
males, os livros importados não recolhem o PIS e a 
Cofins, caracterizando um subsídio indireto e um be-
nefício fiscal ao importador”.

Além disso, a Abigraf lembra as críticas que são 
feitas pelas entidades de direitos humanos em face 
das condições de trabalho às quais são submetidos 
os operários das fábricas em alguns países fornece-
dores de material gráfico para o Brasil, em especial no 
continente asiático.

Diante desse panorama, a indústria gráfica na-
cional, voltada à produção editorial, mostra-se for-
temente impactada, o que se reflete na redução do 
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seu quadro de trabalhadores, que é o ponto fulcral 
de minhas preocupações. Alegam os representantes 
da Abigraf que, “se nenhuma medida governamental 
for tomada para reduzir os volumes de importações, 
as demissões no setor gráfico podem chegar a níveis 
ainda mais alarmantes”.

Como primeiro passo para solucionar esse pro-
blema, o Governo Federal fez a encomenda ao setor 
gráfico brasileiro de 1,46 milhão de livros. Tal ação 
motivou a reativação do trabalho em seis gráficas na-
cionais, gerando mais de 500 empregos, durante os 
próximos dois meses.

No mesmo sentido, em conversa com Cesar Cal-
legari, Secretário de Educação Básica do Ministério 
da Educação (MEC), fui informado de que, antes do 
próximo processo de aquisição de livros pelo Governo 
Federal, será realizada audiência pública com vistas a 
possibilitar que todas as empresas gráficas potencial-
mente interessadas em participar da licitação possam 
se manifestar sobre o certame. Considero essa inicia-
tiva do MEC muito positiva, pois é com diálogo que se 
encontram soluções.

Não obstante essas ações positivas do MEC, a 
situação das indústrias gráficas ainda é muito delica-
da. Assim, avaliei como oportuno encaminhar a cor-
respondência recebida da Abigraf, ainda hoje, anexa 
a expediente ao Ministro da Educação, Aloizio Merca-
dante, que já trata do assunto com especial cuidado. 
Mas, como a complexidade do tema envolve a neces-
sidade de atuação de outros órgãos do Governo, peço 
a especial atenção e, para tanto, envio também este 
pronunciamento aos Ministros Guido Mantega, da Fa-
zenda; Brizola Neto, do Trabalho e Emprego; Fernando 
Pímentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; e Gleisi Hoffmann, da Casa Civil.

Eu gostaria de salientar, Sr. Presidente, que acho 
perfeitamente normal que possam empresas do ex-
terior competir com nossas empresas, e é saudável 
para o Brasil tanto exportar quanto importar todo tipo 
de produto, inclusive livros e materiais didáticos. Mas 
é importante que haja uma sistemática de razoável 
equidade e cuidado, para que os impostos cobrados 
com respeito aos livros produzidos no Brasil não se-
jam de natureza a impedir a competitividade adequa-
da em relação a livros importados, que, muitas vezes, 
são objeto de não cobrança de impostos, criando as-
sim uma situação de dificuldade para os produtores 
nacionais de livros.

Espero que as autoridades do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Minis-
tério da Fazenda e do Ministério da Educação possam 
estudar, com o devido cuidado, essa situação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco/
PR – AM) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço, 
para uma comunicação inadiável.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente em exercício desta sessão, 
Senador Alfredo Nascimento, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, nunca é demais destacar a importância dos 
recursos do Fundo de Participação dos Estados como 
receita fundamental para um conjunto muito grande, 
muito vasto dos nossos Estados federados. 

É importante chamar a atenção do Senado Fe-
deral para o fato de que, além de um debate, uma de-
cisão também por conta de uma decisão adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o Congresso 
Nacional, em 2012, deverá edificar, construir uma nova 
forma de distribuição desses recursos.

Mas, além do debate em torno do Fundo de 
Participação dos Estados, há outro tema da maior 
importância que coloca em xeque o necessário ativis-
mo político, o necessário protagonismo desta Casa, 
para oferecer uma resposta de iniciativa à Proposta 
de Súmula Vinculante no 69, que derruba por terra os 
incentivos fiscais que sustentam boa parte da econo-
mia de muitos Estados brasileiros, e que vem sendo 
sistematicamente questionada por nossa mais alta 
Corte, o Supremo Tribunal Federal. A Proposta de Sú-
mula Vinculante no 69, sugerida pelo Ministro Gilmar 
Mendes, declara inconstitucional todo e qualquer tipo 
de incentivo fiscal concedido sobre ICMS sem autori-
zação do Confaz.

Uma vez aprovada, a súmula teria um efeito de-
sastroso nas finanças de boa parte dos Estados, que 
encontraram nos incentivos o melhor caminho, senão 
o único, para a atração de investimentos produtivos e 
para o desenvolvimento regional. Se os Estados con-
cedem incentivos fiscais à margem do Confaz, isso se 
deu e se dá pela absoluta impossibilidade de cumprir 
a exigência legal de unanimidade de votos do Conse-
lho, uma exigência prevista na Lei Complementar no 
24, editada em 1975, quando o alinhamento com o 
Governo Federal era automático. 

Ora, a ditadura foi varrida da nossa história e os 
ventos da democracia deixaram transparentes as ne-
cessidades e os interesses das 27 unidades federadas. 
Nessa nova realidade, a exigência de unanimidade no 
Confaz conduz a dois caminhos: ou à paralisia, ou ao 
conflito pleno. Coloca uma pedra em qualquer debate 



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 30 44893 

e ignora situações muito pessoais, muito próprias, de 
cada um dos nossos Estados.

A Proposta de Súmula Vinculante no 69 é, na ver-
dade, a deixa, a oportunidade, para que o Congresso 
possa se mover, para que o Congresso encare, de 
uma vez por todas, a revisão das regras de funciona-
mento do Confaz.

Meses atrás, apresentei projeto de lei prevendo 
que as deliberações no Conselho sejam aprovadas 
por três quintos dos votos. Para evitar que blocos 
regionais prejudiquem regiões com número menor 
de Estados, o projeto também exige a anuência de 
pelo menos uma unidade de cada uma das nossas 
regiões para que uma concertação equilibrada possa 
ser construída.

Não estou aqui defendendo a chamada guerra 
fiscal. Não. Existe, sim, muita coisa fora do prumo, 
muito incentivo sem justificativa razoável e, portanto, 
faz-se necessário um equilibrado, ou calibrado, ajuste.

Estamos, para além da guerra fiscal, defendendo, 
na verdade, uma competição fiscal lícita e sadia entre 
os Estados federados a partir da vocação e do poten-
cial de cada Estado, com regras justas, claras, que 
alavanquem o desenvolvimento dos nossos Estados, 
sobretudo dos Estados que estão mais distantes dos 
grandes mercados de consumo, que historicamente 
foram contemplados com políticas mais afirmativas. 
Convém sempre ressaltar que a competição fiscal não 
é uma jabuticaba brasileira. A competição fiscal é exer-
cida, meu caro Senador Cyro Miranda, em diversas fe-
derações mundo afora. É assim nos Estados Unidos, 
é assim no Canadá, é assim na Suíça. Cada qual do 
seu jeito, com seu formato, com suas características, 
mas o fato objetivo é que as regiões, os Estados, com-
petem entre si, e essa competição...

(Interrupção do som.) 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – ...pode e deve ser saudável se houver regras 
claras, regras viáveis, regras factíveis que possibilitem 
esse embate.

Minha proposta se soma a outras que já tramitam 
na Casa. Soma-se também à movimentação feita no 
âmbito do próprio Confaz, que tem tentado, mas não 
tem conseguido construir sobretudo um entendimento 
em relação à convalidação de todos esses incentivos, 
que foram, ao longo dos anos, colocados, apresenta-
dos, concedidos, enfim, em vários Estados, e que estão 
ameaçados por essa proposta de súmula vinculante, 
caso o Congresso Nacional não exerça o seu papel, 
não exerça o seu protagonismo. 

Estados como o meu, o Espírito Santo, como o 
Amazonas, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– ...a esse tipo de expediente para que possamos, Se- esse tipo de expediente para que possamos, Se-
nador Alfredo Nascimento, construir políticas e alterna-
tivas que gerem prosperidade para os nossos Estados. 

Todas as evidências técnicas indicam que, na 
prática, esses incentivos produziram benefícios para 
o País, produziram uma melhoria na arrecadação do 
ICMS, produziram maior e melhor capacidade de in-
vestimento por nossos Estados, possibilitaram, de for-
ma geral, o equilíbrio das contas públicas em nossos 
Estados e a expansão e ampliação da capacidade de 
investimento de nossos Estados.

Há inclusive estudos que indicam que esses con-
juntos de incentivos produziram e produzem 400 mil 
postos de trabalho em todo o País. Por isso mesmo, 
chamo a atenção do Senado, dos nossos pares, para 
além desse ambiente que todos nós reconhecemos 
como muito importante, um ambiente em que estamos 
elegendo os nossos prefeitos. 

A eleição municipal passa pela escolha daquilo 
que o poder local quer fazer em relação ao seu presente, 
Mas acho, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, 
além da eleição municipal, precisamos de um ativismo 
para que temas como a definição do novo critério de 
distribuição do Fundo de Participação dos Estados e 
até mesmo para que nós possamos enfrentar essa 
proposta de súmula vinculante, há a necessidade de 
que esses debates sejam ordenados, que avancem...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco/
PR – AM) – Encerrando, Senador.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– ...na prática e de fato, tendo que enfrentar problemas 
da maior severidade para os nossos Estados. 

É o alerta que faço, é a reflexão que trago ao ple-
nário do Senado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco/
PR – AM) – Obrigado, Senador Ferraço. 

Para fazer uso da palavra, como orador inscrito, 
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Eu agradeço ao Senador Paulo Bauer.

O problema é o seguinte: vai abrir daqui a poucos 
minutos a sessão do Supremo Tribunal Federal. E nes-
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sa sessão do Supremo Tribunal Federal, está previsto 
que, no seu início, dará o seu voto o Ministro Peluso. E 
a grande interrogação é se o Sr. Ministro Peluso dará 
o seu voto apenas sobre os assuntos que estão sendo 
debatidos, que é um dos cinco itens, ou se ele dará o 
seu voto total, considerando que na segunda-feira ele 
se aposenta por decurso de prazo.

Aliás, eu tenho um Projeto de Lei, eu discuto 
muito essa matéria. Eu acho que o Ministro do Supre-
mo podia muito bem ficar até os 75 anos. Parece que, 
quando ele está no máximo da sua capacidade, pare-
ce mentira, mas há uma ciumeira nos níveis internos 
e eles não aceitam.

Então, a manchete do jornal Correio Braziliense 
é esta: “Uma esfinge chamada Peluso”. É que não se 
sabe como é que ele dará o seu voto hoje: se ele se 
limitará a dar o voto só sobre a matéria de hoje ou se 
ele, considerando que segunda-feira ele será aposen-
tado, dará o voto sobre toda a matéria. E a pergunta é 
esta: ele pode dar o voto hoje sobre toda a matéria? 
Está aqui o Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal:

Art. 135. Concluído o debate oral, o Presiden-
te tomará os votos do Relator, do Revisor, se 
houver, e dos outros Ministros, na ordem in-
versa de antiguidade.
§ 1º Os Ministros poderão antecipar o voto se 
o Presidente autorizar.

Eu acho que não há caso mais racional de um 
Ministro pedir para antecipar o voto. E não há um caso 
mais racional de o Presidente do Supremo permitir 
que ele dê o voto para uma situação como essa. Ele, 
segunda-feira, estará aposentado. Se não vota hoje, 
não vota mais.

Há sete anos, o caso mensalão está lá no Su-
premo. Há sete anos, está sendo debatido, analisado 
sob todos os ângulos e sob todos os aspectos. O que 
tinha que ser dito foi dito.

Feita a denúncia, feitas as alegações prelimina-
res, o Procurador-Geral fez a sua exposição por cinco 
horas. O Relator relatou seu voto, o Revisor revisou o 
voto do Relator, divergindo, e muito, do voto do Relator.

Os 37 acusados tiveram o direito, cada um uma 
hora na sua defesa. Todos já fizeram a sua defesa. A 
defesa não fala mais nesse processo. O que se pede 
é que o Ministro Peluso, hoje, na hora de dar o seu 
voto, que ele vai dar na primeira parte, que é a que 
está sendo discutida, peça ao Presidente do Supremo 
e o Presidente do Supremo, baseado no §1º do art. 
135 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Fede-
ral, autorize. E assim o Ministro Peluso votará sobre 
toda a matéria.

Um dos Ministros mais ilustres e mais esclare-
cidos, considerado pela Corte e por todos que o co-
nhecem como um dos mais competentes em nível 
criminal, como a matéria que está sendo debatida, e 
teria o direito de dar o seu voto, que seria ilustrativo 
para todos os demais.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Não comprometeria a defesa, repito, porque a defesa 
já demonstrou toda a sua criatividade. De agora em 
diante, vai ter só o voto do Ministro (Fora do microfo-
ne). Agora, sem o voto do Ministro Peluso, a Casa fica 
sem o conhecimento de um dos seus maiores juristas.

Não vota o Ministro Peluso, no plenário, ficam 
dez e pode terminar cinco a cinco. Pode gerar uma 
confusão imprevisível.

Cinco a cinco: empatou, e ganha a defesa? Ou 
cinco a cinco: empatou, e o Presidente tem direito ao 
segundo voto? Só isso já é uma crise de consequên-
cias imprevisíveis. Isso já tira uma certa credibilidade 
do Supremo, que ele não merece. O voto do Ministro 
Peluso resolve isso.

A imprensa fala, eu não acredito, que o Ministro 
Peluso estaria na dúvida de dar o voto todo ou não dar 
o voto todo, que alguns colegas seus não aceitariam, 
colocariam em dúvida. Eu, sinceramente, não acredito. 
Não me passa pela cabeça que um colégio pequeno 
de onze ministros, dos quais cinco chegaram agora... 
Os que estão há mais tempo, mais tradicionais, são 
esses quatro e que dois deles estejam... Não acredito. 
Não sei nem a razão pela qual um Ministro impugnaria 
o voto do Ministro Peluso. Não me passa pela cabeça, 
repito, não é dos novos, seria dos antigos, que algum 
levantasse dúvida. Criaria um embaraço no sentido do 
voto do Ministro Peluso.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Daqui a pouco vão dar a palavra para o Ministro, e eu 
quero falar antes disso. Eu quero falar antes disso, no 
sentido de que, com todo o respeito, eu me dirijo ao 
Supremo.

Eu sou um admirador do Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal. Eu acho que S. Exª tem um es-
pírito de grandeza, um Ministro do Supremo que dá o 
seu voto com os mais profundos conceitos jurídicos 
e consegue buscar na poesia conceitos que se adap-
tam ao jurídico, para dar à sua sentença uma beleza 
espetacular. É um grande jurista e é um grande poeta 
o nosso Presidente.

Ministro Peluso, V. Exª tem a fisionomia carran-
cuda, séria, dura. Faça jus à sua fisionomia hoje e dê 
o seu voto. O senhor tem autoridade. Agora, perdoe-
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-me, Ministro Peluso, o senhor tem a obrigação de dar 
o seu voto completo.

O senhor não pode ter ficado sete anos, acompa-
nhado, tendo conhecimento, sabendo igual ou mais do 
que qualquer um e, de repente: terminou o meu tempo, 
não vou falar. V. Exª tem o direito, mas eu me atrevo a 
avançar, V. Exª tem a obrigação de dar o voto completo.

E reparem V. Exªs que eu não estou preocupado 
em saber de que lado ele vai votar. Eu não estou preo-
cupado, não tenho a mínima ideia de como o Ministro 
Peluso vai votar. Nem sei nem quero saber. Mas ele 
deve votar. Ele precisa votar.

Por isso, aqui da tribuna do Senado, afinal o nos-
so Supremo tem se dirigido tanto a nós, e se dirigido 
de maneira frontal, tomando decisões...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora 
do microfone.) – ...determinando a obrigatoriedade da 
fidelidade partidária.

Eu posso fazer o inverso. Eu acho importante o 
voto do Ministro Peluso.

Obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco/
PR – AM) – Com a palavra o Senador Paulo Bauer, 
como orador inscrito.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Alfredo Nascimento, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, no dia de hoje, exatamente às 16h30m, o 
impostômetro, que é um cronômetro instalado em São 
Paulo, na Capital, e que apresenta a arrecadação de 
recursos pelos governos no Brasil, alcança a cifra de 
R$1 trilhão. 

Exatamente hoje, Senador Cyro Miranda, alcan-
çamos no País, segundo aquele cronômetro, R$1 tri-
lhão arrecadados pelos cofres públicos. Isso acontece, 
neste ano de 2012, 15 dias antes do mesmo número 
ter sido alcançado no ano passado.

Ou seja, se considerarmos que as notícias so-
bre o crescimento econômico, as notícias sobre as di-
ficuldades que vivenciamos no País são verdadeiras, 
em termos de arrecadação, na verdade, não houve 
prejuízo algum. O governo, principalmente o Governo 
Federal, continua arrecadando recursos através dos 
mecanismos tributários de que dispõe. 

Neste mesmo dia, compareço a esta Tribuna 
para manifestar a V. Exªs duas posições a respeito de 
questões do meu Estado, Santa Catarina, que precisa 
de grandes investimentos em infraestrutura. Há muito 
tempo, estamos solicitando e reivindicando obras, em 
Santa Catarina, fundamentais para o nosso desenvol-
vimento, mas principalmente para o desenvolvimento 

do Brasil, já que as obras de infraestrutura se referem 
principalmente a investimentos na área de rodovias, 
ferrovias, portos e aeroportos. 

Ainda na data de ontem, estivemos presentes na 
Confederação Nacional da Indústria os Senadores dos 
três Estados do Sul do Brasil, os Deputados Federais 
dos três Estados, representantes dos Governos esta-
duais e das federações de indústria para conhecer lá 
um projeto integrado, elaborado por aquela instituição, 
denominado Sul Competitivo. Demonstrou aquele pro-
jeto o quanto precisa ser feito de investimento, quais as 
prioridades, qual o retorno previsto economicamente, 
socialmente, e, financeiramente, quais os dispêndios 
necessários.

A apresentação feita ontem foi primorosa, mas, 
dentro daquele contexto de obras previstas, encontram-
-se duas obras que são fundamentais para Santa Ca-
tarina, que são as obras de duplicação da BR-280 e 
também a duplicação da BR-470.

Senador Pedro Taques, a V. Exª, que conhece 
meu Estado, tenho uma curiosidade para registrar. 
Senadora Vanessa, V. Exª que é representante do 
Amazonas, mas é catarinense de nascimento, veja: 
Santa Catarina tem uma peculiaridade, nós temos es-
sas duas rodovias federais começando e terminando 
dentro do território catarinense, o que, por si só, é uma 
questão completamente imprópria do ponto de vista 
de Governo Federal. Rodovias federais, num conceito 
básico, deveriam transpor Estados, deveriam integrar 
Estados e não permitir apenas o trânsito e o escoa-
mento de produção dentro de cada Estado. Se assim 
é, deveriam ser rodovias estaduais, mas aquelas fo-
ram construídas pelo Governo Federal há décadas e 
agora estão sendo objeto de novos investimentos por 
meio da sua duplicação.

Eu me lembro de que o Senador Alfredo Nasci-
mento era Ministro dos Transportes e eu, Deputado 
Federal, logo no começo do primeiro governo Lula. 
Eu o surpreendi em seu gabinete, levando pelo menos 
umas 50 pessoas da região de Joinville, de Jaraguá 
do Sul, de São Francisco do Sul, para lhe pedir a pro-
vidência da continuidade da elaboração do projeto de 
duplicação da BR-280, licitado no governo Fernando 
Henrique, e que, no início do governo Lula, não teve 
consequência porque o governo estava se instalando, 
estava se organizando.

O então Ministro Alfredo Nascimento, naquela 
época ainda não Senador, autorizou, e a obra pros-
seguiu, o projeto prosseguiu durante todo aquele pe-
ríodo. Vimos, no ano de 2010, aquela obra ser licitada. 
Foi feito edital de licitação, publicado e anunciado na 
cidade de Jaraguá do Sul exatamente três dias antes 
da eleição da Presidente Dilma no segundo turno. Eu, 
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em 2010, no segundo turno, já era Senador eleito, não 
disse nada. Eu não acusei o Governo do uso de máqui-
na, eu não fiz nenhuma crítica àquela atitude e àque-
le cenário, àquele palco político porque a rodovia era 
necessária, como ainda é. Logo depois, a licitação foi 
cancelada. Alegaram-se problemas técnicos. E a obra 
ficou aguardando mais uma vez outra publicação, que 
finalmente saiu e, depois, deixou de existir, por outra 
vez ter sido suspensa e cancelada. Aí S. Exª já não 
era mais Ministro.

Aguardamos, desde então, desde meados do 
ano passado, a nova licitação da BR-280, importante, 
necessária para o escoamento da produção na dire-
ção do Porto de São Francisco do Sul. Paralelamente 
a esse assunto, sempre houve uma série de ações, em 
Santa Catarina, para que a BR-470, que atende à re-
gião do Vale do Itajaí, passa por Blumenau e chega ao 
porto de Itajaí, também fosse objeto de duplicação. E, 
por isso, o DNIT vinha fazendo o projeto daquela obra.

Eu disse, aqui desta tribuna, e não disse uma vez 
só, que eu achava que ia acabar saindo a licitação da 
BR-470 antes da BR-280. E hoje venho aqui dizer a 
V. Exªs que eu estava certo. Na semana passada, dia 
21, reuniu-se a Bancada catarinense, no Fórum Par-
lamentar do meu Estado, para discutir as prioridades 
de Santa Catarina. Compareceu àquela reunião a ex-
-Senadora e hoje Ministra Ideli Salvatti, que integra os 
escalões superiores do Governo Federal, e, lá na reu-
nião, embora eu não estivesse presente, ela anunciou 
que, em breves dias, se faria a licitação da duplicação 
da BR-470 toda e, da BR-280, parte. Ora, se o projeto 
da BR-280 é do ano de 2002 ou 2003, como o projeto 
da BR-470 fica pronto antes? Eu vou responder por 
quê. É porque a data que está sendo anunciada lá, em 
Santa Catarina, como data para a assinatura do edital 
de licitação da BR-470 é 13, 13, 13 de setembro, em 
Blumenau, onde há uma candidatura a prefeito do 13. 
Isso é algo que não pode – e não deve – ser aceito. 
De novo, não! Já fizeram na eleição da Dilma, agora 
querem fazer na eleição de prefeito! 

Senador e Senadores, nós queremos a obra, ela 
é indispensável, ela não é para conforto, não é para 
passear final de semana, não; é para levar produtos 
catarinenses para portos, exportar produtos brasileiros, 
fazer divisa, fazer o crescimento do País, empregar 
gente. É para isso que queremos a rodovia duplicada 
e em condições, já que estão com a sua capacidade 
exaurida há décadas. Agora, anunciar que dia 13 de 
setembro vai ser lançado o edital... Será que vão can-
celar esse também como o fizeram com o outro? Será 
que tem que ser em Blumenau? Por que não em Itajaí 
ou Navegantes? Por que não “pagam o mico” e vão de 

novo a Jaraguá fazer outro como o fizeram em 2010? 
É ruim “pagar mico”, não é? É ruim.

Eu estou aqui atento, querendo a obra. Ela é 
necessária. Esperamos que seja feita, mas nós não 
vamos aceitar nenhuma...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ... 
atitude que seja eleitoreira; eleitoreira, não!

Peço à Srª Presidente mais um minuto de gene-
roso tempo. (Fora do microfone.) 

Nós precisamos da rodovia. Nós queremos, efe-
tivamente, que a obra seja feita, uma como a outra, 
indispensáveis para o modelo de logística de transporte 
do sul do País e de Santa Catarina, mas posso dizer 
a V. Exªs, nós estamos muito atentos, muito atentos, 
e vamos acompanhar isso, porque é duro viver num 
Estado onde se vê uma duplicação, por exemplo, da 
BR-101, no trecho sul, já no seu nono ano de obras. 
São apenas 180 quilômetros. Está levando nove anos. 
O trecho do Rio Grande do Sul, da Senadora Ana Amé-
lia, já está pronto há muito tempo; e, no nosso, lá em 
Santa Catariana, toda semana aparece um problema. 
Mas, agora, a Presidente Dilma esteve lá, anunciando 
uma ponte bem grande, e parece que agora vai. Vamos 
ver se vai mesmo.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Fora 
do microfone.) – Mas eu estarei sempre aqui, atento 
e a postos. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr. 
Alfredo Nascimento, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente Vanessa. Eu queria me inscrever para 
falar pela Liderança do Partido Progressista.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não. Inscrita a Senadora Ana 
Amélia, que falará pela Liderança do PP. Com a pala-
vra, no período de comunicação inadiável, Senador... 
Desculpe, pela Liderança do PR, Senador Alfredo 
Nascimento, com o tempo regimental de cinco minutos.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Presidente. Eu quero confirmar o que disse 
aqui o Senador Paulo Bauer. No período em que esti-
ve como Ministro, ele acompanhou essas obras com 
muito interesse, por representar o seu Estado.
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Eu quero falar um pouco, hoje, sobre um tema 
que toca de perto o meu Estado, a BR-319.

São inaceitáveis as precárias condições em que 
se encontra a rodovia BR-319 no meu Estado, o Ama-
zonas. Considerada como um dos principais eixos de 
consolidação do potencial econômico e social do Es-
tado, nós não podemos mais aceitar que essa rodovia 
continue fora do rol de prioridades do Governo Federal.

No período em que fui Ministro dos Transportes, 
ainda no Governo do ex-Presidente Lula, tive condições 
de executar a recuperação das extremidades da rodo-
via, ficando apenas o trecho central da BR-319 para 
ser restaurado. Faltam pouco mais de 400 quilômetros 
de estrada para garantir a trafegabilidade segura aos 
usuários, entre Manaus e Porto Velho, perfazendo um 
total de 850 quilômetros aproximadamente.

Matéria publicada no jornal A Crítica, na edição 
da última terça-feira, dia 28, intitulada “BR-319: retrato 
do desprezo”, traduz com bastante fidelidade o que, 
exaustivamente, venho denunciando aqui desta tribu-
na. Segundo divulgou o jornal, em alguns trechos da 
BR o perigo é iminente, devido às péssimas condições 
das pontes erguidas em trechos rompidos em conse-
quência das últimas enchentes no Estado.

Ainda de acordo com a matéria, um casal de 
agricultores gasta, em média, cinco horas para chegar 
ao Município mais próximo, passando pela rodovia.

A situação lastimável da BR-319 tende a se agra-
var caso uma medida urgente não seja tomada pelo 
Governo Federal. 

Não podemos permitir que as comunidades pró-
ximas a essa rodovia tenham mais prejuízos. Estamos 
limitando a vida de pessoas que dependem da BR-
319. O Amazonas depende da BR-319. É o principal 
acesso, e único, às demais cidades e ao comércio em 
geral de nossa região.

É compreensível que as novas gerações de ama-
zonenses tenham dificuldade em acreditar que a BR-
319 já tenha sido símbolo do Brasil desenvolvimentista 
durante o regime militar, que a rodovia, construída na 
década de 70, também já tenha servido como alter-
nativa logística para o escoamento da produção do 
Polo industrial de Manaus e, hoje, uma motocicleta 
gaste longas horas para percorrer um trecho menor 
que 100km nessa estrada.

Essa injusta realidade que afeta mais de dois 
milhões de manauaras e outros milhares de cidadãos 
das comunidades assentadas ao longo da rodovia pode 
ser definida como falta de vontade política ou, no por-
tuguês mais claro, “má vontade” do Governo Federal.

Há mais de seis anos o projeto ambiental da 
319 tramita – ou dorme – nas gavetas do Ministério 
do Meio Ambiente. A meu ver, faltam coragem e boa 

vontade por parte dos órgãos ambientais para autori-
zar o licenciamento ambiental dessa rodovia; falta boa 
vontade do Ibama para resolver esse grave problema, 
que se arrasta há anos, resultando em mortes e em 
perdas econômicas para o meu Estado, o Amazonas.

Estamos discutindo a recuperação de uma rodo-
via que existe há mais de 40 anos e que foi asfaltada 
pelo governo militar.

Afirmo: não será necessário derrubar uma única 
árvore sequer para a execução dessa recuperação da 
rodovia BR 319. Qual é o impacto que tanto o Ibama 
afirma existir se não há mais prejuízo ao meio am-
biente? Prejuízo têm as pessoas que moram ao longo 
dessa rodovia, seja em Manaus ou em outros Municí-
pios do Amazonas, que não têm acesso ao restante 
do País, não têm acesso ao crescimento e ao desen-
volvimento do País.

Não basta apenas o DNIT do Amazonas, órgão 
responsável pela execução dos serviços, estar disposto 
a viabilizar a recuperação total da rodovia. É neces-
sário enfrentar os desafios; resolver os intermináveis 
entraves criados pelo Ibama e devolver à população 
amazonense uma infraestrutura rodoviária decente. 
Dessa forma, o Governo Federal, de fato, tirará o Es-
tado do Amazonas do isolamento do resto do País.

Ressalto que o sonho dos amazonenses é tam-
bém o meu sonho. Portanto, farei o possível para ver 
a BR-319 concluída, uma obra de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento do meu Estado e para 
o resgate da cidadania do nosso povo.

Presidente Dilma, Vossa Excelência assumiu, 
em 2010, na cidade de Humaitá (AM), durante a inau-
guração do trecho da BR-319, que liga Humaitá a 
Porto Velho, em Rondônia, compromisso com o povo 
amazonense de executar essa obra. Peço que assu-
ma pessoalmente o controle da execução dessa obra. 
Sei que, certamente, Vossa Excelência, que costuma 
honrar a sua palavra, cumprirá a promessa assumida 
comigo e com o povo do Amazonas.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª.
Como Senadora também pelo Estado do Amazo-

nas, Senador Alfredo Nascimento, quero dizer que V. 
Exª tem toda a razão, porque, como disse, é a nossa 
única ligação terrestre com os demais Estados brasi-
leiros. Então, essa BR é de grande importância para 
um Estado que abriga o maior polo eletroeletrônico do 
Brasil, que tem grande parte da comercialização de 
seus produtos feita no território brasileiro.

Então, cumprimento V. Exª pelo pronunciamen-
to e convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Cyro Miranda.
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O Senador dispõe do tempo regimental de 10 
minutos.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Srª Presidente Vanessa Grazziotin.

Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, 
telespectadores da TV Senado e da Agência Senado, 
independentemente de sermos oposição ou base de 
apoio ao Governo, o nosso desejo maior, como cida-
dão brasileiro, é que o Brasil consiga encontrar o ca-
minho do desenvolvimento sustentável e o modelo de 
economia capaz de elevar o crescimento do PIB sem 
riscos e tropeços.

Hoje queremos fazer uma alerta em relação ao 
modelo adotado pelo Governo para manter o cresci-
mento.

Não é preciso ser economista para ver que o ca-
minho do estímulo irrestrito ao consumo pode esconder 
armadilhas perigosas, sobretudo quando verificarmos 
a pesada arrecadação tributária imposta ao Brasil.

Nesta tarde, Srªs e Srs. Senadores, a arrecada-
ção tributária alcançará R$1 trilhão e vai fazê-lo 15 dias 
antes do que verificado no ano de 2011.

A velocidade da arrecadação dos impostos no 
Brasil salta aos olhos, porque a marca de R$1 trilhão 
é batida mais cedo a cada ano.

Hoje, os brasileiros pagam R$4 bilhões em im-
postos por dia, sendo R$170 milhões por hora e quase 
R$3 milhões por minuto.

A voracidade arrecadadora no Brasil é insaciável, 
mas os brasileiros não têm a devida reciprocidade por 
parte do Governo, em particular no campo da educa-
ção, da saúde e da segurança, haja vista as greves 
que estão acontecendo.

O Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde, 
atende a mais de 120 milhões de brasileiros. Isso quer 
dizer que a maioria da população depende apenas do 
SUS quando o assunto é assistência médica.

Mas, para garantir o atendimento médico univer-
sal, são destinados apenas R$79,5 bilhões, ou seja, 
3,5% do Orçamento. Isso, sem dúvida, é muito pouco 
considerados não só o montante arrecadado com im-
postos, mas também o número de cidadãos que, mui-
to embora devessem ser atendidos adequadamente, 
morrem nas filas de espera dos hospitais públicos.

Por falta de dinheiro ou por falta de vontade po-
lítica?

Em relação à educação pública brasileira, o qua-
dro é semelhante, porque são destinados R$66,5 bi-
lhões, ou seja, 2,9% do Orçamento. Este, um valor ex-
tremamente baixo quando se considera a árdua tarefa 
de preparar as futuras gerações para o mercado de 
trabalho da sociedade do conhecimento.

Nesse domínio, o Brasil precisa, com a máxima 
urgência, seguir o exemplo de nações como a Coreia, 
que, ao longo de mais de uma década, investiram 10% 
do PIB para formar as novas gerações.

A força tecnológica da Coreia está aí para todos 
verem, e o Brasil parece contentar-se com migalhas: 
melhora um índice aqui, piora outro lá, e não saímos 
do mesmo lugar.

Temos um sistema de educação pública medío-
cre e ultrapassado, incapaz de aproveitar o potencial 
criativo dos nossos jovens. E nossas patentes vão 
indo, mas bem abaixo das expectativas e das nossas 
necessidades.

Estamos acostumados a ver adiado o sonho maior 
de um Brasil educado, decerto o maior mecanismo de 
ascensão social existente em qualquer parte do mun-
do. Não se faz educação com leis, apenas com leis.

E para a segurança dos brasileiros? Quanto está 
destinado? Muito pouco: R$8,4 bilhões, ou seja, 0,8% 
do Orçamento. Está aí o porquê de os brasileiros serem 
vítimas de tanta violência e terem se transformado em 
reféns em suas próprias casas.

Só esses três pontos – a educação, a saúde e a 
segurança – demonstram, com propriedade, como o 
Poder Público administra mal o dinheiro arrecadado e 
oferece péssima contrapartida aos cidadãos que lhe 
pagam pesados impostos.

Mas aonde vai o dinheiro do contribuinte brasilei-
ro? Para onde vão os R$2,22 trilhões do orçamento fe-
deral? Para o pagamento dos juros e o refinanciamento 
da dívida, que, juntos, levam 36% do Orçamento, ou 
seja, R$792 bilhões. E, também, uma boa parte para 
o mensalão. Para o custeio da máquina pública, que 
leva mais de R$1 trilhão, ou seja, 49,5% do Orçamen-
to. É o custo Brasil.

A relação entre o Estado e os contribuintes no 
Brasil é, portanto, draconiana e predatória. E isso ocor-
re, sobretudo, pela falta de planejamento e gestão.

O fato é que a administração por resultados per-
manece um desafio para a maior parte da Adminis-
tração Pública brasileira. Enquanto não for feito um 
plano para sanar o endividamento público brasileiro, 
sobretudo as dívidas dos Estados e dos Municípios, o 
Brasil vai continuar a se mover lentamente, ao sabor 
da conjuntura externa.

Quando tivermos um período de bonança, como 
ocorreu nos sete anos anteriores à bolha do subprime, 
cresceremos a um ritmo melhor, ainda que inferior ao 
de outras economias emergentes.

Quando tivermos uma conjuntura internacional, 
como a de hoje, marcada pela crise da Europa e o lento 
crescimento econômico nos Estados Unidos, sentire-
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mos o peso e a carga de um Estado mal administrado 
e prioridades mal definidas.

Entre os parceiros do BRIC – Brasil, Rússia, 
Índia e China –, o Brasil tem a menor relação inves-
timento/PIB.

No ano passado, marcado pela lenta recuperação 
da crise econômica mundial, a China registrou taxa de 
investimento de 43%; a Índia, de 34%; e a Rússia, de 
20%. No Brasil, essa relação havia despencado para 
16,5% do PIB.

E o que nos preocupa sobremaneira, nesse con-
texto, são exatamente os riscos do modelo de estímulo 
ao consumo no lugar de equacionarmos a dívida pública 
e, assim, fazermos poupança pública para investimento.

As famílias brasileiras estão aumentando as dí-
vidas mês a mês, e o Governo, por sua vez, estimula 
o consumo e aumenta o nível de arrecadação tribu-
tária ano a ano.

O ponto de convergência dessas curvas, endi-
vidamento e carga tributária excessiva, pode levar o 
modelo de estímulo ao consumo a se esgotar num 
futuro muito próximo.

Em julho, o número das famílias endividadas era 
quase de 58%, em agosto subiu para 59%, num pro-
cesso que revela a terceira alta consecutiva, de acordo 
com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo.

No mesmo ritmo, tem crescido a inadimplência, 
que era de 21%, em julho, e passou para quase 23% 
em agosto.

A questão que se coloca é o esgotamento da 
demanda pelo crédito. Num determinado momento, 
as pessoas que planejavam trocar carro, comprar te-
levisores, computadores e geladeiras, já o terão feito. 
E o pior: terão contraído dívidas de médio e longo pra-
zos, para além da vida útil média de muitos dos bens 
adquiridos, como já acontece hoje com os veículos. 

O hábito dos brasileiros de verificar apenas se a 
prestação cabe no bolso é perigoso, porque, depois de 
algum tempo de uso, o carro precisará de manutenção, 
assim como a geladeira, a televisão e o computador.

Mas será que o orçamento familiar terá condições 
de arcar com todas essas dívidas? Será que esse mo-
delo de estímulo irrestrito ao consumo é sustentável?

Srª Presidente, com certeza o Brasil não está 
imune à onda da crise que tem marcado o contexto 
internacional nos últimos anos. 

A crise é bem maior que aquela “marolinha” da 
qual falava o ex-Presidente Lula.

Que herança! Que herança, Presidente Dilma!
O caminho para o Brasil forte, altaneiro e susten-

tável, é o da administração pública por resultados, o 

do equacionamento da dívida pública dos Estados e 
Municípios e do estímulo à poupança interna.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB - AM) – Obrigada a V. Exª, Senador Cyro 
Miranda, principalmente pela observação do tempo. 
É raro isso acontecer. Cumprimento V. Exª pelo belo 
pronunciamento e pela disciplina. 

Convido agora para usar da palavra, como Líder 
do meu Partido, o PCdoB, o Senador Inácio Arruda. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senadora Va-
nessa Grazziotin, que preside os trabalhos do Senado 
Federal, quero cumprimentá-la. V. Exª, que está numa 
campanha sempre muito dura na cidade de Manaus, 
não titubeou em vir aqui, porque sabe que estamos 
discutindo questões que interessam ao Brasil e que 
também interessam à cidade de Manaus. Hoje mes-
mo, discutimos e votamos recursos para a cidade de 
Manaus, com a presença de V. Exª, defendendo os 
interesses daquela cidade, o que é muito importante.

Eu gostaria de tratar de um tema que estamos 
discutindo, há um bom tempo, no Senado Federal, no 
Congresso Nacional e, especialmente agora, na Câ-
mara dos Deputados, que é o Plano Nacional de Edu-
cação. Isso é muito importante para o Brasil.

A decisão adotada na Câmara de que 10% do PIB 
sejam destinados à educação é a medida mais ousada 
do Brasil, na sua perspectiva de desenvolvimento, da 
distribuição da riqueza, da capacitação do nosso povo. 
Porém, colocou-se uma interrogação: se era possível 
alcançar os 10% do PIB. Eu tenho dito que sim, que 
é possível alcançar os 10% do PIB. Existem fontes de 
recursos. Discutimos uma das fontes no Congresso 
Nacional, especialmente no Senado da República, que 
é usar uma riqueza que está em nossas mãos, que 
são os recursos do pré-sal, que estão destinados ao 
chamado Fundo Social do Pré-Sal, seccionando esse 
Fundo e destinando 50% desse Fundo para a educação. 
É o caminho mais ajustado. É o caminho mais correto.

O projeto de lei de minha autoria, que já foi vota-
do por unanimidade na Comissão de Educação, está 
sendo discutido na Comissão de Assuntos Econômicos, 
e, hoje, o Presidente Delcídio do Amaral anunciou que 
ele será pautado para o dia 11 de setembro, para que 
o discutamos e votemos já em decisão terminativa, no 
caso do Senado. Depois, o projeto vai tramitar na Câ-
mara dos Deputados, onde espero que haja celeridade.

Essa é uma questão muito, muito significativa. 
Não é possível nós anunciarmos para o Brasil que 
10% para o PIB é impossível de ser alcançado. Não, 
isso é inaceitável! Eu considero que é possível, sim, 
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chegarmos aos 10% do PIB, com fontes que já estão 
ao nosso alcance.

Outra fonte também originária do petróleo e do gás 
são os recursos dos royalties. Hoje, eles são usados 
de acordo com o interesse do prefeito, do governador 
e mesmo do Governo Federal. Ele bota o recurso do 
royalty mais ou menos onde ele deseja, onde ele quer: 
pode ir para o superávit primário, pode ir para obras 
viárias, pode ir para qualquer coisa. Então, podemos 
também amarrar os recursos dos royalties por um pe-
ríodo. Quem sabe podemos fazê-lo durante os próxi-
mos 30 anos? Para formar as pessoas, uma geração, 
levam-se 20 anos. Então, nos próximos 30 anos, os 
recursos dos royalties do petróleo e do gás, nós po-
demos destiná-los para a educação. Se fizermos isso, 
alcançaremos, sim, os 10% e vamos dar um salto ex-
traordinário na formação do nosso povo.

Hoje, por exemplo, Senadora Lídice da Mata – V. 
Exª já teve a oportunidade de governar uma das cida-
des mais importantes do Brasil, a cidade de Salvador 
–, na minha cidade de Fortaleza, 90% das crianças 
que mais precisam, que são as crianças de famílias 
de menor renda, que percebem até três salários mí-
nimos, não dispõem sequer de creche. A cidade não 
consegue oferecer esse serviço, não suporta – pelo 
menos, é a afirmação feita publicamente – oferecer a 
educação infantil. E só atende efetivamente às séries 
iniciais do ensino fundamental: a alfabetização, a pri-
meira, a segunda, a terceira e a quarta série. Na quinta 
série, o Estado tem de entrar, porque não conseguimos 
resolver ainda esse nó da educação em um Município 
que é a quinta maior cidade do Brasil, que é a cidade 
de Fortaleza, com quase 2,5 milhões de habitantes.

Por esse assunto da educação temos nos batido 
aqui, a Senadora Lídice da Mata, que é da Comissão 
de Educação; o Senador Cristovam Buarque; o Sena-
dor Requião, outros Senadores e eu, na busca des-
sas fontes. E estamos anunciando fontes que estão 
em nossas mãos. Nós não estamos propondo criar 
nenhum tributo novo. Isso até poderia ser feito, mas 
não estamos propondo isso. Nós estamos dizendo: 
“Existe recurso. Está aqui o dinheiro do Fundo Social 
do Pré-sal, está aqui o dinheiro dos royalties. Vamos 
amarrar essa destinação”.

E quero considerar uma notícia que vejo com 
muito otimismo, que foi a reunião da UNE e da Ubes 
com a Presidenta da República.

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, peço-lhe mais um 
minuto, que liquido esse assunto (Fora do microfone.).

Na reunião da Presidenta Dilma com a UNE e 
com a Ubes, essas entidades cobraram da Presiden-
ta que era possível, sim, destinar os 10% do PIB para 
a educação. Ficou essa disputa entre o Ministério da 
Fazenda... Houve declaração do Ministro da Fazenda 
e declarações de agentes ligados à área da Fazenda, 
dizendo que isso era impossível, inaceitável. Há até 
um recurso na Câmara para se discutir se se reexa-
mina ou não a questão da destinação dos 10% do PIB 
para a educação.

Depois da reunião, a Presidenta da República 
anunciou para os dirigentes da UNE e da Ubes que 
as fontes que eles estavam apresentando são viáveis, 
sim, e que ela apóia a destinação dos 50% do Fundo 
Social do Pré-sal para a educação.

A reunião também tratou da questão dos royalties, 
dizendo que se podem vincular os royalties também à 
educação, para não deixar essa destinação fluida, para 
quem quiser usar do jeito que quiser. Vamos amarrar 
com a educação. Vamos ligar à educação! Nós vamos 
dar outro patamar para o ensino no Brasil. Acho que é 
esse o nosso desejo.

É por isso que apresentamos esse projeto, no 
sentido de vincular os 50% do Fundo Social do Pré-
-Sal para a educação. Aqui, vamos ajustar melhor isso. 
Assim, poderá haver nossas creches na cidade de For-
taleza. Assim, todo o ensino fundamental poderá ficar 
nas mãos do Município de Fortaleza, e poderemos dar 
outra qualidade à educação na nossa cidade.

É este o nosso desejo: ao vermos atendida a 
necessidade de Fortaleza, do Estado do Ceará, tam-
bém queremos ver atendida a necessidade do Brasil.

Muito obrigado, Sra Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Senador Inácio Arruda, a Mesa cum-
primenta V. Exª. Tendo em vista que sou a próxima 
oradora inscrita, convido V. Exª a continuar na direção 
dos trabalhos. (Pausa.)

A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Já concedo, de pronto, a palavra à Senadora 
Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sras Senadoras, Srs. Senadores, Senador 
Inácio Arruda, que acaba de trazer a este Plenário 
um assunto da mais extrema importância e relevân-
cia, que é a luta de V. Exa, a luta de todos nós, para 
que possamos, no Brasil, fortalecer a educação. Nos-
so País ocupa um lugar muito importante no mundo. 
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É uma das maiores nações, não apenas do ponto de 
vista econômico, mas do ponto de vista de território, 
de população, e das riquezas naturais.

Não há nenhum país tão megadiverso como o 
nosso Brasil, Senador Inácio Arruda, assim como não 
há história de nenhum país que tenha alcançado um 
grau mais elevado de desenvolvimento por uma via 
distinta da via do investimento significativo na edu-
cação. Então, eu cumprimento V. Exª, Senador Inácio 
Arruda, pela luta.

Hoje pela manhã, lembro, fizemos um debate 
muito importante na Comissão de Educação com a 
participação de vários sindicatos, entidades represen-
tando o corpo docente, técnicos administrativos, e lá 
esteve o presidente da UNE também. Nós debatemos 
a questão da greve das universidades federais brasi-
leiras. Senador Inácio Arruda, destacamos o seguinte: 
mais importante do que qualquer outra coisa, do que 
uma reivindicação aqui e outra ali, é conquistarmos 
um investimento maciço em educação, porque só as-
sim estaremos construindo um novo Brasil, o Brasil do 
amanhã, um Brasil muito mais desenvolvido, com mais 
conhecimento, com mais segurança e com mais digni-
dade para as pessoas. Portanto, cumprimento V. Exª.

V. Exª., quando se referiu a mim no início de seu 
pronunciamento, falava a respeito de matérias impor-
tantes que estamos votando.

De fato, hoje pela manhã, aprovamos, na Comis-
são de Assuntos Econômicos, um empréstimo a ser 
efetivado entre a prefeitura da minha querida cidade 
de Manaus e a Corporação Andina de Fomento, no 
valor de pouco mais de R$21 milhões, cujo objetivo 
é o desenvolvimento turístico da cidade de Manaus.

A cidade de Manaus já foi conhecida no passado 
como a Paris dos Trópicos, visto que temos um belo 
patrimônio histórico e um belo patrimônio natural. To-
dos conhecem Manaus não só pelo teatro, mas pelo 
encontro das águas, entre outras coisas, e esses re-
cursos deverão ser aplicados principalmente no centro 
da cidade de Manaus e na continuidade do projeto de 
urbanização e revitalização da Ponta Negra.

A Ponta Negra é o balneário da cidade de Manaus, 
porque nossos rios são tão grandes, tão importantes, 
que nós temos praias de água doce. A Ponta Negra é 
uma das principais áreas não só turísticas da cidade, 
mas de lazer daquele povo que lá vive, numa cidade 
tão quente – quente não somente em relação à tem-
peratura, mas por ser uma cidade muito calorosa do 
ponto de vista do acolhimento das pessoas, que rece-
bem todos com muito carinho e com muita dedicação.

Mas eu venho à tribuna, Senador Inácio Arruda, 
neste momento, para fazer um breve registro que me 

deixa particularmente feliz e aqui me refiro ao atual 
processo eleitoral.

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, a participação feminina, Senador 
Inácio, Senador Wellington, dois Senadores que são 
candidatos também em suas cidades, em Fortaleza, 
em Teresina, teve um crescimento nessas eleições 
municipais de 2012 na ordem de quase 86%, ou seja, 
85,8%. Do total de pouco mais de 408 mil candidatos, 
as mulheres representam 31,45%. Ou seja, ultrapas-
samos a meta prevista na legislação que é de, no mí-
nimo, 30%.

Das 15.487 candidaturas a prefeituras, 1.950, ou 
seja, 12,6% são femininas, são mulheres que concor-
rem às prefeituras das suas respectivas cidades. Em 
2008, eram 15.903 mulheres candidatas. Do universo 
de 15.903 candidatos, eram 1.641 mulheres. Ou seja, 
houve, no que diz respeito a candidaturas femininas, 
Senadora Lídice, que já foi prefeita da cidade de Sal-
vador, uma das pioneiras neste País, houve um cres-
cimento de quase 16% o que é muito importante.

No caso do pleito às câmaras municipais, o índice 
de crescimento é ainda maior. São 146.462 candida-
tas, ou seja, que representa 32.61% do total. Há quatro 
anos, eram 77.025 candidatas. Eu repito esse dado: 
há quatro anos, no pleito de 2006, para as câmaras 
municipais, ou seja, câmara de vereadores, era um 
pouco mais de 77 mil candidatas a vereadoras. Nes-
sas eleições, são mais 146 mil candidatas mulheres, 
o que representa agora mais de 36% do total e, há 
quatro anos, pouco mais de 21%. Portanto, em 2012, 
pela primeira vez, desde que vigora a lei de quotas, 
o número das candidaturas a vereadoras ultrapassa 
2,6%, o mínimo exigido na legislação, conforme já fa-
lei, que é de 30%.

No meu querido Estado do Amazonas, são 19 
as candidatas mulheres às prefeituras dos Municípios, 
numa participação de 8,2%, e 44 mulheres candida-
tas a vice-prefeitas, que representam 18.8% – quase 
19% – de todas as candidaturas a vice-prefeituras, 
além de 2.357 candidatas a vereadoras – um aumen-
to aí no Estado do Amazonas, o que significa 32,6% 
das candidaturas a vereadores. No total, somos 2.420 
mulheres concorrendo neste pleito no Amazonas. Ou 
seja, crescemos 178% em relação às eleições de 2008.

Em Manaus, além da minha candidatura – eu sou 
candidata a prefeita de Manaus –, temos uma candi-
data à vice-prefeita e 284 candidatas a vereadoras. Ou 
seja, em Manaus nós representamos 30,8% de can-
didaturas, mulheres também, ultrapassando a cota. E 
eu, com muito orguho e com muita alegria, digo aqui 
que é exatamente a coligação que eu represento que 
apresenta o maior número de candidatas mulheres, 
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Senador João Pedro, a vereadoras. Nós somos 110 
mulheres nos nossos partidos políticos coligados, e aí 
temos o PCdoB; o PT, que tem o meu vice, Vital Melo; 
PMDB; PSD do Governador Omar; PP; PTN; PSL e PV. 
Então, somos 110 mulheres candidatas a vereadoras, 
o que representa na nossa coligação, quase 39%.

Acredito, Sr. Presidente, Senador Inácio, que este 
crescimento da participação feminina na disputa por 
cargos políticos está diretamente influenciado ou foi 
diretamente influenciado pela eleição da Presidenta Dil-
ma Roussef, que, aliás, pela segunda vez consecutiva 
aparece na revista Forbes como uma das principais 
lideranças femininas do mundo, Deputada Jô Morais. 
Pela segunda vez consecutiva, a Presidenta Dilma é 
considerada a 3a mulher mais influente do mundo, o 
que nos orgulha a todos nós.

Entretanto, eu considero que esse novo quadro 
do processo político eleitoral brasileiro e a presença da 
nossa Presidenta, como uma das mulheres mais influ-
êntes do mundo como fatores importantes, mas é um 
caminho apenas para o empoderamento das mulheres.

Senadora Ana Amélia, nós que lutamos tanto, 
que somos a maioria do eleitorado brasileiro, ainda 
não ocupamos o espaço que para nós está reservado.

Aqui nesta Casa, nós chegamos a 11%, 12%. 
Na Câmara dos Deputados, as mulheres não ocupam 
nem 9% das cadeiras do Parlamento, o que significa 
dizer que temos uma longa estrada ainda a percorrer. 
Entretanto, acredito que esses números divulgados 
recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram 
que nós estamos no caminho certo. Mas para que haja 
ainda uma participação mais significativa de todas nós, 
é preciso que haja uma reforma política muito impor-
tante, que viabilize – como fizeram outros países – e 
acelere a participação da mulher no Parlamento.

Senador Inácio Arruda, eu quero solicitar a V. Exª 
que considere o meu pronunciamento como lido na ín-
tegra, visto que meu tempo já se encerrou e V. Exª foi 
muito bondoso comigo. Mas eu não poderia deixar de 
destacar, com muita força, que nós mulheres, a cada 
dia que passa, ocupamos mais e importantes cargos 
na sociedade.

A Deputada Jô preside a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito relativa à violência contra a mulher.

Aliás, a Senadora Lídice relata a Comissão Par-
lamentar de Inquérito – exatamente, eu presido e a 
Senadora Lídice relata – que trata de tráfico de pes-
soas, no qual as mulheres são, sem dúvida nenhuma, 
as maiores vítimas.

Então, penso que, a cada dia, nós acrescenta-
mos algo a mais numa luta que não é fácil; é uma luta 
árdua, mas importante, porque não há democracia ou 

sociedade justa se não houver uma participação mais 
equitativa entre homens e mulheres na sociedade.

Muito obrigada, Senador.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, hoje venho a esta 
tribuna para fazer um registro que me deixa, particu-
larmente, feliz: Neste processo eleitoral que estamos 
vivendo a participação feminina cresceu consideravel-
mente em relação ao ano de 2008. Segundo informa-
ções do Tribunal Superior Eleitoral, o progresso foi de 
85.8%, De um total de 480.458 candidatos, as mulhe-
res representam 31.45%.

Das 15.487 candidaturas às prefeituras, 1.950, 
ou seja, 12,59% são femininas. Em 2008, de 15.903 
candidatos, havia 1.641 mulheres, ou seja, 10,3% do 
total. Com relação às vice-prefeitas também foi regis-
trado crescimento. Em 2008 representavam 15,82%. 
Este ano representam 17,33%, são 2.720 candidatas.

No caso do pleito às Câmaras Municipais, o índice 
de crescimento é ainda maior: são 146.462 candida-
tas, ou 32,61% do total. Há quatro anos eram somente 
77.025 candidatas, que representavam 21,37%. Por-
tanto, em 2012, pela primeira vez o número de candi-
datas à vereadora ultrapassa em 2,6% o mínimo de 
30% exigido em lei.

No meu querido Estado do Amazonas são 19 can-
didatas a prefeitas, numa participação de 8,2%, e 44 
mulheres candidatas a vice-prefeitas, que representam 
18.8% das candidaturas, além de 2.357 candidatas a 
vereadoras, o que significa 32,6% das candidaturas. 
No total somos 2.420 mulheres concorrendo neste 
pleito, crescemos 178% com relação a 2008, quando 
éramos apenas 1,353.

Em Manaus temos a minha candidatura à pre-
feita, uma candidata à vice-prefeita e 284 candidatas 
a vereadoras, representamos 30,8% das candidatu-
ras da capital amazonense. Em 2008 não tínhamos 
nenhuma candidatura feminina à prefeitura e vice-
-prefeitura, e apenas 164 mulheres se candidatando 
a vereadora. Registramos um aumento de tivemos um 
aumento de 78%.

Tenho a honra de fazer parte da coligação que 
tem o maior número de mulheres nas candidaturas pro-
porcionais no Estado do Amazonas. São 110 mulheres 
candidatas a vereadoras, 38,4% do total.

Acredito que este crescimento da participação 
feminina na disputa por cargos políticos foi diretamente 
influenciado pela eleição da presidenta Dilma Rousseff, 
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recentemente considerada pela Revista Forbes a 3a 
Mulher Mais Influente do Mundo.

A Revista justificou a presença da presidenta 
Dilma em seu ranking anual de mulheres mais pode-
rosas do mundo por sua liderança à frente do governo 
brasileiro e pelos índices de aprovação dentro do País.

A nossa presidenta, junto com a chanceler ale-
mã, Angela Merkel, que ocupou a liderança da lista, e 
a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clin-
ton, 2o. lugar, ocupam as três primeiras colocações da 
Forbes desde o ano passado.

Considero este novo quadro do processo eleito-
ral brasileiro e a presença da nossa presidenta pela 
segunda vez na lista da Forbes dois sinais de avanços 
muito fortes no processo de empoderamento de nós 
mulheres brasileiras.

Empoderamento é o mecanismo pelo qual nós 
mulheres tomamos controle de nossos próprios assun-
tos, da nossa própria vida, do nosso próprio destino, 
tomamos consciência da nossa habilidade e compe-
tência para produzir e criar e gerir.

É inegável a visibilidade da participação política 
da mulher provocada pela eleição de uma presidente 
que fez um esforço de se identificar com uma bandei-
ra ampla de participação das mulheres, incluindo 10 
ministras mulheres extremamente capazes no primei-
ro escalão.

Outro fato que também contribui para este novo 
cenário de disputa política, diz respeito à decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral, encabeçada por uma outra 
mulher, a ministra Carmem Lúcia, de ser absolutamente 
rigorosa na exigência de que se compusesse as chapas 
com a participação obrigatória de 30% de mulheres. 
Isso fez com que os partidos políticos se dedicassem 
mais a cumprir com rigor, porque se não eles teriam 
suas chapas reduzidas na participação masculina.

Mas assino embaixo da avaliação do cientista 
político e professor da Universidade de Brasília, João 
Paulo Peixoto, que considera a participação feminina 
hoje na política não mais apenas motivada pelo cum-
primento de cota. Há um evidente sinal de maior par-
ticipação feminina não só na política como em vários 
setores da vida nacional. Isso é um reflexo natural da 
expansão do mercado de trabalho, de uma mudança 
sociológica, no sentido de que a mulher hoje tem um 
papel muito mais definido, muito mais proeminente na 
sociedade do que no passado.

É resultado de anos de lutas das mulheres bra-
sileiras por um país mais igual, no qual homens e mu-
lheres andem lado a lado, sendo ambos tratados com 
o respeito e o reconhecimento que merecem.

Ao longo dos anos, é notável que a mulher tem 
ganhado forças e vem conquistando espaços até en-

tão dominados exclusivamente pelos homens. A plena 
igualdade entre os sexos muito em breve se tornará 
marca registrada de nossa pátria.

A atuação bem-sucedida de mulheres nos espa-
ços de poder fortalecem esse processo de transforma-
ção social e garante maior igualdade de oportunidades. 
É claro que o que estamos comemorando hoje é só o 
começo. Há ainda a necessidade do engajamento fe-
minino maior. A mulher precisa compreender cada vez 
mais a importância de sua participação no Orçamento 
Público, no Plano Nacional de Educação, na reforma 
política, enfim, em todos os espaços de poder onde são 
decidas as principais questões relativas aos direitos 
da sua própria vida e à superação das desigualdades. 
Mas fico feliz porque os números mostram: estamos 
no caminho certo!

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Nós que agradecemos a participação de V. Exª.
Destaco, mais uma vez, o trabalho que V. Exª 

desenvolveu hoje, Senadora Vanessa Grazziotin, para 
aprovar os recursos destinados à cidade de Manaus: 
R$ 21 milhões! É muito importante e significativo.

Destaco também a presença do PCdoB na dis-
puta eleitoral deste ano nas capitais. São quatro mu-
lheres destacadas, lideranças que estão disputando 
as eleições.

Temos Manuela D’Ávila, na cidade de Porto Ale-
gre; Angela Albino, na cidade de Florianópolis; Vanessa 
Grazziotin, na cidade de Manaus; e a nossa querida 
Deputada Isaura, aqui na cidade de Goiânia, no Esta-
do de Goiás. São mulheres destacadas, lideranças do 
povo, e o PCdoB tem sempre observado que é muito 
importante a sua participação.

E destaco, ainda, a presença da Congressista 
Jô Moraes, Deputada pelo Estado de Minas Gerais, 
aqui acompanhando, lado a lado, a Senadora Lídice 
da Mata nas questões relativas à luta das mulheres 
no nosso País. E é exatamente para uma mulher que 
eu vou passar a palavra neste instante.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a 
palavra dada.

Eu queria iniciar saudando a Presidente Dilma, 
que, às 15 horas de hoje, assinou a Lei das Cotas So-
ciais. Este, portanto, é um momento importante para 
a vida política do nosso País e para a educação do 
povo brasileiro. 

Sr. Presidente, ontem, eu abri mão do meu tempo 
de oradora para a Senadora Vanessa Grazziotin e do 
meu tempo de liderança para o Senador João Alberto 
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Capiberibe. Não pude fazer, em nome do PSB, este 
registro rápido, mas indispensável, de que, na data 
de ontem, nós comemoramos o aniversário da Lei da 
Anistia em nosso País, um momento essencial na luta 
democrática do povo brasileiro. Pude, na oportunidade, 
solicitar que inserissem nos Anais da Casa o artigo 
publicado no jornal A Tarde, de ontem, do nosso Prof. 
Joviniano Neto, Presidente do grupo Tortura Nunca 
Mais, na Bahia. 

Como já está registrado nos Anais, eu não vou 
precisar fazê-lo outra vez, mas preciso dizer da impor-
tância, como V. Exª sabe, da participação da figura do 
Prof. Joviniano Neto na luta pela democracia no Bra-
sil. Joviniano, hoje, como Presidente do grupo Tortura 
Nunca Mais, apenas dá continuidade ao papel extre-
mamente destacado que teve como Presidente do 
Comitê de Anistia e Direitos Humanos, seção Bahia, 
naquele momento histórico do nosso País. Joviniano, 
um católico fervoroso, cientista político e defensor in-
transigente das liberdades e dos direitos humanos em 
nosso País. Portanto, neste momento em que podemos 
rememorar essa histórica lei, que fez com que a Anistia 
trouxesse de volta para o povo brasileiro e para o País 
os exilados, os presos políticos, eu, como baiana, que-
ro homenagear o Prof. Joviniano Neto, nosso querido 
Jovi, como a sociedade baiana o conhece.

Mas, Sr. Presidente, no tempo que me resta eu 
quero comentar, com alegria, como V. Exª fez há poucos 
momentos sobre o seu projeto, que ontem, na Comis-
são de Assuntos Econômicos, nós tivemos oportuni-
dade de iniciar o debate do parecer do nobre Senador 
Jorge Viana a respeito do PLS 724, de 2011, de minha 
autoria, que trata das Zonas de Processamento de 
Exportação, ZPEs.

Na verdade, o projeto tem a expectativa de flexi-
bilizar a legislação das ZPEs no Brasil, fazendo com 
que elas se tornem uma possibilidade real para o nos-
so povo. E ninguém melhor do que o Senador Jorge 
Viana, que, como governador, conseguiu por adiante a 
ZPE do Acre, provavelmente a primeira ZPE a funcio-
nar neste País após a lei das ZPEs, e que torna, com 
sua própria experiência, o seu relatório mais rico até 
do que o nosso próprio projeto. Além de se basear no 
projeto, ele o enriquece com o processo de negociação 
e de experiência prática que teve como governador.

Agradeço, portanto, as manifestações de apoio 
que já recebi, tanto em plenário como naquela comis-
são, e o trabalho dedicado do Senador Jorge Viana.

Quero ressaltar que em função de o nosso pro-
jeto prever a possibilidade de um percentual de venda 
no mercado interno, isso talvez tenha feito com que 
alguns companheiros, inclusive a Senadora Vanes-
sa Grazziotin, tenham se manifestado preocupados, 

como se essas ZPEs pudessem criar concorrência 
com a Zona Franca.

Volto a afirmar que isso não acontecerá. A Zona 
Franca de Manaus tem a possibilidade de produção 
para o mercado interno brasileiro, sem qualquer tipo 
de imposto, portanto, de forma diferenciada.

No caso das ZPEs, tudo o que for vendido no 
mercado interno será vendido com o pagamento de 
impostos, fazendo com que a concorrência no mercado 
interno seja absolutamente igual para uma empresa 
que está na Zona de Processamento de Exportação 
e outra empresa que não está na Zona de Processa-
mento de Exportação.

No entanto, chamo a atenção para a necessi-
dade...

(Interrupção do som.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...de 
adotarmos essa política de desenvolvimento que tem 
dado tão certo em países como China e Índia, signi-
ficando um extraordinário impulso na criação de em-
prego e renda num país como o nosso, que necessita 
tanto disso. Sem dúvida, no Brasil terá a possibilidade 
de também significar isso. 

Os acréscimos feitos pelo Senador Jorge Viana 
realmente tornam o projeto possível de aprovação e 
retiram as preocupações tanto da Bancada de Manaus 
como da Bancada de São Paulo, para que todos nós 
possamos, principalmente o Norte, o Nordeste e o 
Centro-Oeste brasileiros, nos beneficiar desse modelo 
de desenvolvimento.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que 
considere como lido o pronunciamento que faço so-
bre o último dia 25 de agosto, Dia do Feirante, em que 
saúdo esse dia e falo da Feira de São Joaquim, essa 
importante feira que é um patrimônio cultural da Cidade 
de Salvador e que recebeu um investimento de R$30 
milhões do Governo Federal e mais R$30 milhões do 
Governo Estadual para passar por um processo de 
modernização e de requalificação completa. 

A Feira de São Joaquim não tem apenas para 
a Bahia e para Salvador a dimensão de uma feira de 
abastecimento, de um equipamento de abastecimento, 
mas tem toda uma ligação com a cultura do Recôncavo 
Baiano, com as tradições religiosas afrodescendentes 
da Bahia, com o candomblé e com toda a produção 
associada ao turismo. 

Certamente, a Feira de São Joaquim, passando 
por essa requalificação, será novamente um dos gran-
des pontos turísticos da cidade de Salvador.

Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 30 44905 

A SRª SENADORA LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB 
– BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, Cidadãs e cidadãos brasileiros 
que nos acompanham pelos veículos de comunicação 
desta Casa, no último sábado, 25 de agosto, foi come-
morado o DIA NACIONAL DO FEIRANTE. Esta gente 
batalhadora, que acorda cedo e pega no pesado sem 
perder a alegria e a irreverência que humanizam a re-
lação com o público consumidor, nós, os fregueses.

Tenho orgulho de ter galgado minha trajetória 
na política, desde os primeiros passos, lado a lado 
com os feirantes da minha querida Salvador. Juntos 
estivemos quando, há quase 30 anos, ainda como ve-
readora, acampamos em vigília para impedir que os 
tratores do autoritarismo derrubassem as barracas da 
Feira de São Joaquim.

Juntos estivemos quando, à frente da Prefeitura de 
Salvador, realizamos a primeira intervenção municipal 
no maior mercado a céu aberto de Salvador, provendo 
a famosa Feira São Joaquim de rede de esgoto, entre 
outras obras de higiene e segurança.

Juntos ainda estamos na mesma trincheira, com 
os companheiros Marcílio Costa, presidente do Sindica-
to dos Vendedores Ambulantes e Feirantes de Salvador; 
Nilton Ávila, presidente da Associação dos Feirantes 
de São Joaquim, seu filho Gago e Bal, em nome dos 
quais cumprimento toda a categoria por esta data.

Em todo o mundo, mais que um simples entre-
posto de abastecimento, a feira é um verdadeiro pa-
trimônio, a mais autêntica expressão da cultura local.

Para conhecer a história de um povo, basta uma 
leitura, uma visita a um museu. Mas para conhecer 
a alma de um povo, a riqueza imaterial de sua gen-
te, o modo como falam, como se expressam e como 
interagem, nada melhor do que ir à feira. Aqui ou em 
qualquer outro lugar do mundo.

É com base neste entendimento que o meu parti-
do, o PSB, à frente da administração da Secretaria de 
Turismo do Estado da Bahia por meio do companheiro 
Domingos Leonelli, levou o Governo Jaques Wagner a 
abraçar o projeto de revitalização do nosso maior cen-
tro comercial a céu aberto, investimento da ordem de 
R$ 60 milhões, dos quais R$ 32 milhões provenientes 
do Ministério do Turismo, que prevê a demolição e re-
construção de 800 boxes, a reforma de outros 250 e 
reparos em mais 150.

Sabemos dos sacrifícios que mudança em sis-
tema de rodízio para o Galpão de Água de Meninos 
representam para a maioria dos comerciantes no cur-
to prazo, mas estamos convictos que as transforma-
ções ali operadas trarão um legado sem precedentes 
na história da Feira – que atrairá fregueses de toda a 
parte do mundo -e para a capital baiana, que ganhará 

um novo cartão postal, assim como ocorre também na 
Ceasinha do Rio Vermelho.

É a partir da valorização das grandes feiras que 
estaremos disseminando a cultura de preservação 
das pequenas, dando o exemplo à população de que 
comprar as verduras, frutas, legumes, carnes, peixes 
e utensílios domésticos na feira é não só mais barato; 
é mais democrático e nunca vai sair da moda.

Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradecemos a V. Exª, Senadora Lídice da 
Mata. E quero destacar o trabalho de V. Exª no senti-
do de viabilizar a existência das Zonas de Processa-
mento de Exportação no Brasil. Essa flexibilização que 
V. Exª está levantando, na verdade, tem o sentido de 
aperfeiçoar para garantir que elas existam – essa é a 
questão central – e que não causarão nenhum prejuízo 
a nenhuma outra área do País. Nem São Paulo, nem 
Manaus, ninguém vai ser prejudicado; pelo contrário, o 
Brasil poderá ganhar e muito com a instalação dessas 
unidades de processamento de exportação.

O meu Estado, o Ceará, tem uma vasta área, no 
Porto de Pecém, com um trabalho muito avançado, 
muito adiantado, e esperando que essa legislação 
seja aprovada num prazo o mais rápido possível, para 
que elas possam realmente existir em nosso Estado.

Quero também destacar o Dia do Feirante. Acho 
que é uma homenagem muito justa àqueles que tra-
balham com o popular no Brasil, que são os nossos 
feirantes.

Convido para fazer uso da palavra o nosso co-
lega rio-grandense-do-norte, potiguar, Paulo Davim, 
Senador pelo Partido Verde, cor da bandeira brasileira.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Presi-
dente Inácio Arruda, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate 
ao Tabagismo.

Eu não poderia me furtar em ocupar esta tribuna 
na tarde de hoje até para divulgar um trabalho cientí-
fico, uma pesquisa científica, coordenada pelos eco-
nomistas Márcia Teixeira Pinto, do Instituto Fernandes 
Figueira da Fundação Oswaldo Cruz, e Andrés Pichon-
-Rivieri, do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitária 
da Argentina, que teve o financiamento da Aliança de 
Controle ao Tabagismo.

Este estudo foi intitulado Carga das Doenças 
Tabaco-relacionadas para o Brasil.

O trabalho relacionou dados do ano de 2008. Pe-
gou 15 doenças relacionadas ao tabaco e desenvolveu 
um estudo para quantificar o gasto que o Brasil teve 
apenas com essas 15 patologias. Chego-se à conclu-
são de que o custo total atribuível ao tabagismo para 
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o sistema de saúde pública do Brasil, para ambos os 
sexos, foi de R$20.685.377.000,00. Ou seja, quase 
R$21 bilhões foi a quantia que o Brasil gastou pelo 
seu sistema público de saúde para tratar os pacientes 
acometidos com 15 doenças relacionadas ao uso do 
cigarro. Isso representa 0,5% do PIB brasileiro. Nós 
gastamos 0,5% do PIB apenas com 15 patologias re-
lacionadas ao consumo do cigarro.

Mas o que mais despertou, o que mais nos dei-
xa indignado, Sr. Presidente, é que, dos R$21 bilhões 
que o Brasil teve de gasto, ele arrecadou, de acordo 
com dados da Receita Federal, em 2011, em impos-
tos federais, R$6,3 bilhões. Isso significa que o País 
gasta cerca de 3,5 vezes mais do que arrecada com o 
cigarro e outros produtos derivados do tabaco. É uma 
matemática ilógica e perversa. 

Esse estudo foi muito bem feito pelas instituições 
que coordenaram esse trabalho e mostra claramente 
que o fumo não é maléfico apenas para a saúde, mas 
também é maléfico para o Erário, ele também é maléfico 
para o nosso frágil sistema público de saúde do Brasil. 

Então, quais são as 15 doenças? Eu vou citá-
-las: foi o infarto agudo do miocárdio, que todos nós 
sabemos que tem relação direta com o uso do cigarro; 
as doenças isquêmicas, que não são os infartos; os 
acidentes vasculares cerebrais; o câncer de pulmão; 
as pneumonias; as doenças pulmonares obstrutivas; o 
câncer de boca, de faringe, de esôfago, de estômago, 
de pâncreas, de rins e de laringe; a leucemia mielóide; 
câncer de bexiga; e o câncer de colo do útero. Foram 
essas quinze patologias alvo de estudo.

Pois bem, foram analisados, Sr. Presidente, 2,442 
milhões eventos dentro dessas 15 patologias isoladas 
para estudo, para pesquisa pelo estudo coordenado 
pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto de Clínica 
Sanitária da Argentina. E o que foi que se viu? Desse 
total, 821.336 pacientes, ou seja, 34%, foram atribuíveis 
ao tabagismo. Cada uma delas recebeu uma fração 
atribuível ao tabagismo, reconhecida internacionalmen-
te; ou seja, pegou-se o infarto e, internacionalmente, 
jogou-se sobre esse número uma variável que corres-
ponde ao número de infartos provocado pelo cigarro.

Pois bem, desses 2,442 milhões de eventos, 
821.336 fora atribuídos ao cigarro, jogando aquelas 
variáveis internacionalmente aceitáveis. O que chama 
mais atenção é que, além, evidentemente, dos gastos 
que o Brasil tem com o cigarro, com as doenças pro-
vocadas pelo cigarro, as 15 doenças incluídas nesse 
estudo foram responsáveis por 458.986 mortes, no 
Brasil, em 2008. Desse total, 130 mil óbitos foram atri-
buíveis diretamente ao cigarro. 

Antigamente, estimava-se que o número de óbitos 
pelo cigarro era em torno de 200 mil. Isso era verdade, 

são dados da década de 90. Só que, graças a inúme-
ras campanhas feitas pelo Governo, feitas por organi-
zações não governamentais, feitas por uma infinidade 
de instituições que têm essa preocupação, o número 
de tabagistas veio caindo. Passou de 34,57% em 1989 
para 17,5% em 2008; e, no ano passado, estava mais 
baixo do que 16%, o que é um grande avanço, o que 
significa uma relação direta com o número de doenças 
e de óbitos provocados pelo cigarro.

Pois bem, Sr. Presidente, esse estudo veio dizer 
o que todos nós já sabemos: que o cigarro faz mal 
para a saúde, que o Brasil gasta mais com as doenças 
provocadas pelo fumo e pelos derivados do tabaco do 
que recebe imposto. Portanto, justifica toda e qualquer 
campanha e esforço no sentido de diminuir o uso do 
cigarro, e justifica qualquer tipo de ação para dificultar 
o acesso da juventude ao cigarro, porque é uma ação 
profilática, é uma ação de saúde pública.

Em cima disso, Sr. Presidente, há um projeto meu 
tramitando na Casa, baseado no que diz a Organiza-
ção Mundial de Saúde.

A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: 
quanto mais difícil for o acesso ao cigarro, menor será 
o número de tabagistas, menor será o número de do-
entes, menor será o número de óbitos. Quanto maior 
o preço do cigarro – a lógica é a mesma –, menor é o 
número de tabagistas, menor é o número de doentes, 
menor o número de óbitos.

Em cima disso, eu apresentei um projeto de lei 
que aumenta a dificuldade, aumenta a restrição à 
venda dos produtos derivados do tabaco, porque não 
se aceita, não é concebível que uma cantina de uma 
escola, de uma universidade, comercialize o cigarro. 
É um contrassenso.

É inaceitável que a cantina de um estabelecimento 
público comercialize o cigarro. É inaceitável que uma 
lanchonete de um hospital, seja ele público ou privado, 
comercialize o cigarro. É um contrassenso.

Eu ampliei, eu coloquei esses lugares na lei que 
já existe, que é a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. 
Eu acrescentei mais alguns pontos nessa proibição, 
como, por exemplo, as lojas de conveniências de pos-
tos de gasolina, os estabelecimentos que comerciali-
zem alimentos.

Nós não podemos...

(Interrupção do som.) 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para 
concluir, Sr. Presidente.

Nós não podemos (Fora do microfone) colocar o 
cigarro lado a lado com o alimento, passando a ideia 
de que é a mesma coisa, de que os dois produtos são 
vitais, de que os dois produtos, de alguma forma, po-
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deriam ter algo em comum. Não. A gente precisa mos-
trar claramente para a sociedade que o alimento faz 
bem para a saúde e que o cigarro faz mal, portanto, 
não podem estar na mesma prateleira, nem próximos, 
nem ser comercializados no mesmo estabelecimento.

Nós precisamos de medidas fortes, medidas 
proibitivas, sérias e rígidas para que a gente possa 
diminuir, cada vez mais, o número de tabagistas no 
Brasil, porque isso vai gerar, vai propiciar mais saúde 
para o povo brasileiro e vai, também, propiciar econo-
mia no nosso combalido Erário, sobretudo o destinado 
à saúde pública no Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, faço essa ressalva no 
Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é hoje, faço a 
leitura desse trabalho científico publicado e quero dizer 
que, aqui, como Senador da República, tenho ofere-
cido mais um instrumento de combate ao tabagismo 
através de um projeto de lei de minha autoria, Projeto 
de Lei nº 139, de 2012.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência cumprimenta V. Exª pelo pro-
nunciamento e se associa ao movimento que V. Exª 
acaba de destacar no sentido de criarmos condições 
para fazer muito bem essa diferença entre o que vai 
prejudicar a saúde e, ao mesmo tempo, penalizar o 
Erário, porque todos os cidadãos brasileiros terão de 
pagar para recuperar as pessoas que contraem pato-
logias derivadas do uso do cigarro em nosso País. E, 
infelizmente, os dados mostram que até aumentou o 
consumo de cigarros. Eu me associo a V. Exª em nome 
da Presidência da Casa.

E convido...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Convido mais uma Senadora mulher. Hoje, as 
mulheres foram muito bem destacadas na atividade 
legislativa aqui no Senado.

A Senadora Ana Amélia vai falar em nome do 
seu partido.

Antes, porém, pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senador Inácio Arruda, fico 
feliz com V. Exª presidindo. 

Venho agora do Palácio. A Presidenta Dilma san-
cionou, às 15 horas e 30 minutos, a Política de Cotas,...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Quero cumprimentar V. Exª e a nossa Presidenta.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...para 
que 50% das vagas das universidades federais sejam 
destinadas a alunos de escolas públicas. 

E dado marcante foi lá colocado outra vez: cerca 
de 90% da juventude brasileira vem de escolas públi-
cas. É justo que pelo menos 50% das vagas sejam 
asseguradas.

Também quero aproveitar o momento para regis-
trar, porque é meu amigo, meu parceiro, meu compa-
nheiro do Vale dos Sinos,... 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nosso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tarcísio 
Zimmermann, Deputado Federal, Prefeito de Novo 
Hamburgo, que veio acompanhar...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nosso colega de ação legislativa, destacado 
Prefeito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Isso. Veio 
acompanhar, aqui na CAE, a votação do empréstimo de 
cerca de R$24 milhões para aquele Município. E tam-
bém do nosso querido amigo Gerson Carrion de Olivei-
ra, que veio acompanhar o empréstimo para a CEEE,...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Deverá ser votado logo mais.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...de mais 
ou menos R$97 milhões, que será votado à tarde, com 
certeza, aqui nesta Casa.

Com a Senadora Ana Amélia e o Senador Simon, 
estivemos lá. Tenho certeza de que ela vai complemen-
tar e saudar os dois também, o Tarcísio e o Carrion.

Obrigado, Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Nós que o cumprimentamos.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, do Es-

tado do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, 
estimado Presidente Inácio Arruda.

Caros Senadores, Srªs Senadoras, da mesma for-
ma como o Senador Paim acabou de referir, saúdo os 
representantes de Novo Hamburgo e também da Com-
panhia Estadual de Energia Elétrica, ressaltando que 
estaremos, hoje à tarde, os três Senadores votando os 
projetos de empréstimos de interesse não só da CEEE, 
como nós chamamos, mas também de Novo Hamburgo.

Ocupo a tribuna, com muita honra, em nome do 
Partido Progressista, para saudar, festejar e reconhecer 
o exemplar desempenho, trabalho e dedicação dos dois 
Líderes que comandaram hoje um acordo para encerrar 
a votação da Medida Provisória nº 571 que trata do Códi-
go Florestal: os dois Relatores, o Senador Luiz Henrique 
da Silveira, do PMDB, e o Senador Jorge Viana, do PT.

Mas também queria destacar o trabalho incan-
sável – e hoje foi fundamental – do Senador Walde-
mir Moka, que esteve lá na origem, com Aldo Rebelo, 
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correligionário de V. Exª, que foi também de um valor 
inestimável para o País na relatoria do Código Flores-
tal na Câmara. Nasceu pelas mãos habilidosas e na-
cionalistas do Aldo Rebelo esta preciosidade, que foi 
uma construção muito complicada, muito complexa, 
do Código que hoje acabamos de votar.

E, hoje, graças à habilidade do Senador Waldemir 
Moka e da Senadora Kátia Abreu, depois de muitas ho-
ras de um cansativo esforço de negociação, foi possível 
acomodar os interesses em relação à resistência dos 
Deputados Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion e Valdir 
Colatto, que aquiesceram com uma modificação feita em 
nome da negociação, mas, sobretudo, em nome do inte-
resse nacional, em nome de uma agricultura sustentável.

Então, eu queria aqui fazer este registro, uma vez 
que acabamos, praticamente agora, de aprovar esse 
grande esforço na Comissão Mista.

Registro, de modo especial, querido Senador 
Moka, também o trabalho incansável, eu diria sacer-
dotal, de um ex-colega seu – está aí atrás –, Deputado 
Luis Carlos Heinze, do meu partido. Digo isso porque o 
meu partido deu essa contribuição valiosa, pela pessoa 
do Deputado Heinze, que fez um trabalho também de 
costura política, de assessoramento técnico, empres-
tando tamanha dedicação a esse tema que acabou, 
em algum momento, deixando de atender a demandas 
familiares ou de interesse da sua base eleitoral para 
cuidar especificamente do Código Florestal.

Então, cumprimentos ao Deputado Luis Carlos 
Heinze e, claro, um registro ao trabalho do Presiden-
te da Comissão, também gaúcho, Elvino Bohn Gass.

Feito esse registro, eu queria, mais uma vez, sau-
dar esse resultado que foi benéfico para o País, visto 
que o que nós não poderíamos, para os agricultores 
brasileiros – pequenos, médios ou empresariais –, era 
deixar um vazio legal, sem segurança jurídica alguma.

Então, eu penso que o que conseguimos hoje foi 
fruto de um esforço coletivo da Câmara e do Senado, 
de Deputados e Senadores de oposição e de situação, 
de ambientalistas e ruralistas, todos trabalhando com 
um objetivo comum: concluir o trabalho de elaboração 
da Medida Provisória nº 571.

Algumas coisas ficaram faltando. Uma delas diz 
respeito a dois destaques que fiz, em nome dos Mu-
nicípios brasileiros, aos §§ 9º e 10 do art. 4º, para 
atender à questão relacionada às APPs nas unidades 
urbanas ou nas áreas urbanas. Mas isso será, dada a 
abertura de negociação, fruto de um futuro projeto de 
lei de minha autoria, com o apoio da base do Gover-
no e também da oposição em relação a essa matéria, 
que é fundamental para muitos projetos.

Mas, caro Presidente, Senador Waldemir Moka, 
eu queria hoje, como mulher, como Senadora, saudar, 

também efusivamente, o desempenho exemplar de 
duas mulheres no Supremo Tribunal Federal: a Minis-
tra, recém-chegada àquela Casa, a Suprema Corte 
do País, a gaúcha Rosa Weber e a Ministra Cármen 
Lúcia, pela conduta que estão tomando em relação 
ao julgamento da Ação Penal nº 470, processo mais 
conhecido como mensalão. E não poderia deixar de 
saudar, da mesma forma, o Ministro Luiz Fux.

Provou-se, pela atitude e pelo voto desses Mi-
nistros, que não importa a indicação do Presidente 
de turno, porque eles estão votando conforme a sua 
consciência de juristas especializados na matéria, aco-
lhendo a denúncia do Procurador-Geral da República, 
Roberto Gurgel, acolhida pelo Ministro Relator, Joa-
quim Barbosa, também escolhido no governo passado.

Desses três Ministros – Cármen Lúcia, Rosa 
Weber e Luiz Fux –, Rosa Weber e Luiz Fux, foram 
escolhidos já pela Presidenta Dilma Rousseff.

A atitude e o comportamento desses Ministros 
da Suprema Corte são um orgulho para o País, porque 
eles não estão julgando conforme interesses partidários 
ou políticos; estão julgando conforme as suas consci-
ências e conforme a interpretação legal da denúncia 
que receberam da Procuradoria-Geral da República.

Portanto, é muito saudável que isso esteja acon-
tecendo em nosso País, o que prova que não há nem 
necessidade de alterar o critério de escolha de Minis-
tros da Suprema Corte, porque eles estão votando 
conforme as suas consciências.

Para finalizar, Sr. Presidente, porque o meu tem-
po está esgotado, não menos importante do que esses 
dois registros que acabo de fazer, Presidente Waldemir 
Moka, eu queria saudar, também, com muita satisfação, 
a instalação ontem, em Brasília, da Defensoria Pública 
do Rio Grande do Sul, um ato prestigiado por várias 
autoridades, contando com a presença do Defensor 
Público-Geral do meu Estado, o Rio Grande do Sul, Dr. 
Milton Arnecke Maria, inaugurando aqui a representa-
ção que vai atender os assistidos da Defensoria Pública.

Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Bahia, agora o Rio Grande do Sul também vai 
poder acompanhar melhor e de forma mais rápida a 
tramitação dos processos judiciais em Brasília inicia-
dos na Defensoria Pública Estadual. Espero que em 
seu Estado, o Mato Grosso do Sul, Senador Waldemir 
Moka, o seu Governador também apoie a Defensoria 
Pública a fazer isso. É muito importante, porque muitas 
das demandas tramitam nos Tribunais Superiores, e 
é preciso esse acompanhamento desde a origem, na 
base, até chegar aos Tribunais Superiores.

No caso do Rio Grande do Sul, Presidente, signi-
fica a possibilidade de mais justiça para oito milhões de 
gaúchos, especialmente idosos e crianças, que poderiam 
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recorrer aos Defensores Públicos para processos judi-
ciais envolvendo questões de família, saúde ou mesmo 
crimes. São mais de 10 mil processos, somente aqui na 
Capital Federal, junto aos Tribunais Superiores, que te-
rão mais atenção da Defensoria Pública do meu Estado.

É importante lembrar, Senadores, que em vários 
outros Estados a Defensoria tem tido papel de extre-
ma importância na solução de conflitos. Existem ca-
sos em que o reconhecimento da paternidade é feito 
de forma mais rápida e eficiente quando a Defensoria 
Pública é acionada.

No meu Estado, esses processos envolvem, por 
exemplo, soluções para a violência contra a mulher, 
problema que, apesar de frequente, é algo inaceitável.

Para se ter uma ideia da dimensão e do impacto 
das Defensorias em nossa sociedade, o IBGE estima 
que 70% dos brasileiros recebem até dois salários mí-
nimos. É essa população que precisa da Defensoria 
Pública. A advocacia é gratuita para essas pessoas, o 
que é mais justiça e mais democracia. E é exatamente 
essa população, Senadores, que precisa da Defensoria 
Pública e da proximidade com a Justiça, seja no meu 
Estado ou em qualquer outro da Federação.

Portanto, e para finalizar, eu queria solicitar que 
esta Casa aprove, o quanto antes, o PLC nº 24, de 
2012, de autoria do Deputado José Otávio Germano, 
que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos. 
Esse projeto permite que parte das aplicações dos 
depósitos judiciais, ou seja, a sua rentabilidade seja 
usada na melhoria da infraestrutura dos órgãos do 
Judiciário, especialmente das Defensorias e também 
do Ministério Público, que exercem um papel social de 
extrema importância numa sociedade como a nossa.

Eu queria saudar os Defensores que comandarão 
a representação da Defensoria Pública aqui, Drª Josane 
Almeida Herrdt e Dr. Rafael Raphaelli, desejando aos dois 
muita sorte no trabalho que vão desempenhar pela frente.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo a Senadora Ana Amélia!

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – Peço 
a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Senadora Ana Amélia também foi 
muito importante na votação do Código Florestal.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Cidinho 
Santos.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas quero solicitar urgência para o Projeto de Lei nº 
35, de 2012, oriundo da Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informá-
ticos. O Projeto altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e dá outras provi-
dências. Eu gostaria que V. Exª pudesse, em sentido de 
urgência, ler esse Projeto de Lei. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Cidinho Santos, há um re-
querimento de pedido de urgência. Porém, quero in-
formar a V. Exª que, mesmo com o requerimento de 
urgência, a Presidência precisa da aquiescência dos 
Srs. Líderes partidários. Na hora em que, no plenário, 
houver a presença dos Srs. Líderes, evidentemente, 
não havendo qualquer tipo de óbice, o Projeto será 
realmente colocado em pauta.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – 
O.k.! Eu lhe agradeço. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, como orador inscrito, 
o Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, servidores, aqueles 
que nos visitam na tarde de hoje, telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, a exemplo da Se-
nadora Ana Amélia, venho à tribuna, na tarde de hoje, 
para falar de um assunto que tem nos deixado, a todos, 
muito ansiosos. A todos os Congressistas, ao Governo, 
aos ambientalistas, àqueles que defendem a produção 
de alimentos, àqueles que buscam o equilíbrio na pro-
dução e também na conservação do meio ambiente. Na 
verdade, trata-se do relatório que conseguimos votar 
hoje na Comissão Mista da Medida Provisória nº 571, 
que fez alterações e sugestões ao Congresso Nacio-
nal, modificando parte do texto da lei sancionada pela 
Presidente Dilma, a Lei nº 12.651, de 2012.

Senhor Presidente, o Código que nós tínhamos até 
há pouco era de 1965, ou seja, praticamente quase 50 
anos, 37 anos. A realidade ambiental, a realidade rural 
do Brasil de 1965 é totalmente diversa da realidade de 
hoje, 2012. Nós vivemos um momento econômico im-
portante, nós vivemos um momento de produção agro-
pecuária importante no Brasil. Nós saímos dessa época, 
dos anos sessenta, de importadores de alimentos para 
nos tornarmos o segundo maior produtor, Deputado 
Hands, que nos visita na tarde de hoje, de alimentos do 
Planeta. Alimentamos não só o Brasil, como ajudamos 
a alimentar o mundo. Nós sabemos disso. 

Ban Ki-moon falou, recentemente, na abertura da 
conferência sobre sustentabilidade, no Rio de Janeiro, 
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a Rio+20, que o mundo precisará, em 38 anos, quan-
do chegarmos a 2050, de 50% a mais de alimentos, 
porque teremos 9 bilhões de seres humanos sobre o 
Planeta, 2 bilhões a mais que o que temos hoje, ou 
seja, um crescimento de 30% da população mundial 
em apenas 38 anos. Desde que apareceu o homem na 
Terra, ou seja, há dezenas de milhares de anos, somos 
7 bilhões de seres humanos. Daqui a 38 anos, teremos 
30% a mais, ou seja, 9 bilhões de seres humanos.

Além do mais, vem aí uma inclusão social gigantes-
ca, principalmente no Brasil e em países asiáticos, como 
Índia e China. O povo está consumindo e comendo mais, 
por isso, a demanda dessa quantidade de alimentos.

Disse Ban Ki-moon também que o Brasil será 
responsável pela produção de pelo menos 50% des-
sa necessidade futura. Então, temos de praticamente 
dobrar a nossa produção de alimentos nos próximos 
anos para atendermos à demanda interna e também 
à demanda da população mundial. 

Esse Código Florestal, da forma como estava, 
datado de 1965, era impossível de se cumprir. São 
raras ou muito raras as propriedades no Brasil que 
conseguiam cumprir a disposição dessa lei de 1965. 
Praticamente todos os agricultores do Brasil viviam 
na ilegalidade e viviam uma insegurança jurídica, à 
mercê de uma interpretação do Ministério Público, de 
um órgão ambiental federal, estadual ou até mesmo 
municipal, que poderia chegar lá, autuá-lo e inviabilizar 
seu sustento e o de sua família e também – por que 
não? – da sua propriedade e do seu Município.

Hoje, com a Lei nº 12.651, de 2012, que é o novo 
Código Florestal, Sr. Presidente, Waldemir Moka, que 
é um defensor da agricultura no Brasil, Presidente da 
Frencoop, Federação do Cooperativismo, já temos a 
segurança jurídica necessária para o produtor rural no 
Brasil e também para o meio ambiente, porque impõe 
limites muito claros para a região da Mata Atlântica, limi-
tes para o bioma do Cerrado, para o bioma da Amazônia. 

No entanto, alguns vetos foram feitos, e a Presi-
dente Dilma avançou em alguns pontos, principalmen-
te para a pequena propriedade, definindo o que é um 
módulo rural, dois módulos rurais e até quatro módulos 
rurais, estabelecendo recomposição de matas ciliares 
diferente para um, dois e quatro módulos rurais, su-
gerindo essas mudanças ao Congresso Nacional, por 
meio da Medida Provisória nº 571.

Como membro titular da Comissão que analisa 
essa Medida Provisória, cotidianamente presente nas 
reuniões, ajudei a construir o acordo de hoje. Não se 
tratava mais das questões dos pequenos agricultores. 
A grande dificuldade era a média propriedade, por-
que o limite vinha em quatro módulos, o que pode ser 
muita terra na Região Amazônica, mas pode chegar, 

em regiões do meu Estado do Paraná, a pouco mais 
de 20 hectares. E 20 hectares é pouco. A partir de 21 
hectares não é grande propriedade. O módulo rural 
em meu Estado, o Estado do Paraná, vai de 5 a 20 
hectares, mais ou menos, dependendo do Município, 
dependendo da região. E 20 hectares nós sabemos 
que não é grande propriedade.

Agora trouxe a média propriedade, que vai de 4 
a 15 módulos rurais. Ou seja, isso causa uma diferen-
ciação entre o pequeno, o médio e o grande. E temos 
de tratar de forma diferente os diferentes. É claro isso. 
Aqueles que podem mais têm de ceder mais.

Avançamos, então, Sr. Presidente, na tarde de 
hoje, no entendimento construído por Senadores e 
Deputados de ambos os lados, os mais aguerridos do 
setor ambiental e os mais aguerridos na questão rural, 
na questão da produção agropecuária deste País. E 
chegamos a um consenso. Não é uma unanimidade, 
mas há um consenso de que precisávamos construir 
um texto que atendesse ao Brasil, que viesse a ganhar 
o Brasil por inteiro. E é isso o que fizemos agora, há 
pouco mais de meia hora, no plenário das comissões, 
onde debatíamos, sob a presidência do Deputado Bohn 
Gass e sob a relatoria do Senador Luiz Henrique. Che-
gamos a um bom termo e construímos um texto dentro 
da Medida Provisória nº 571, que trata da modificação 
da Lei nº 12.651, que é a Lei do Código Florestal, para 
trazermos uma solução para o Brasil.

Então, venho na tarde de hoje à tribuna para dizer 
a todos os brasileiros que nos escutam, a todas as Srªs 
e Srs. Senadores, servidores, que o Congresso Nacional 
não se furtou à sua responsabilidade de cuidar do meio 
ambiente, de conservar o meio ambiente, mas também 
de produzir alimentos para o Brasil e para o mundo. Ou 
seja, houve um equilíbrio, o equilíbrio que tanto defen-
di lá atrás, quando tramitava aqui o projeto do Código 
Florestal nas Comissões de Ciência e Tecnologia, de 
Agricultura, de Meio Ambiente, em que foi terminativo, e 
agora, na que tratou da Medida Provisória. Alcançamos 
o equilíbrio, porque sem equilíbrio entre o meio ambiente 
conservado, preservado, e o alimento para a população 
nacional e mundial, não há sobrevida no Planeta, pelo 
menos não de seres humanos. Precisamos de alimentos, 
precisamos do meio ambiente e sabemos que todos nós 
temos de ceder naquilo que podemos ceder e temos de 
avançar naquilo que podemos avançar.

Para finalizar, Sr. Presidente, hoje conseguimos 
produzir um texto, dentro da Medida Provisória no 571, 
que agrada a todos. A todos. Não é o ideal para os mais 
radicais. Não é. Mas é o consenso que foi possível e 
dentro de um princípio do equilíbrio necessário entre 
produção de alimentos e conservação do meio ambiente.
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Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de parabe-
nizar alguns dos senhores parlamentares, em especial o 
Senador Luiz Henrique da Silveira, relator dessa medida 
provisória, que também foi relator do Código aqui no Se-
nado Federal, e que soube conduzir com maestria o tra-
balho dentro da Comissão, sabendo ouvir todos os lados. 

Quero também parabenizar o Senador Jorge 
Viana e o Senador Rodrigo Rollemberg e dizer, meu 
caro Presidente Waldemir Moka, que é necessário aqui 
enaltecer a postura do Deputado Homero Pereira, Pre-
sidente da Frente Parlamentar, que sempre buscou o 
entendimento dentro da Comissão. 

E também merecem o nosso respeito e o registro os 
Deputados Lupion e Caiado que, na tarde de hoje, foram 
as pessoas essenciais para construirmos esse acordo. 

Então, Sr. Presidente, em nome desses parlamen-
tares, eu gostaria de parabenizar a todos os membros 
da Comissão Mista da Medida Provisória no 571 que 
nos ajudaram a construir esse texto em favor do Brasil.

Muito obrigado, boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Sérgio Souza.
Realmente, hoje, o Senador Jorge Viana... Quero 

fazer o registro da paciência do Senador Luiz Henri-
que. Mas, na verdade, o Deputado Homero Pereira e 
eu ficamos o tempo todo tentando mediar, e, no final, a 
Senadora Kátia Abreu acabou dando uma contribuição 
muito importante, mudando o critério para pequenas 
e médias propriedades.

Antes de conceder a palavra à Senadora Angela 
Portela, faço a leitura do seguinte expediente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu da Senhora 
Presidente da República a Mensagem nº 81, de 2012 
(nº 382, de 2012, na origem), solicitando seja autori-
zada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, entre 
o Município de São Bernardo do Campo, no Estado de 
São Paulo, e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird), no valor de até vinte milhões 
e duzentos e oitenta mil dólares norte-americanos, de 
principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do Programa de Saneamento dos Mananciais da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Programa Mananciais).

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Waldemir 
Moka, Senadora Angela Portela, permitam-me apenas 
registrar que nos está visitando o Senador Carlos Ba-

raibar, Presidente do Parlatino e do Fórum Parlamentar 
de Gestão para Resultados em Desenvolvimento, que, 
hoje, está participando de uma reunião com 68 Sena-
dores dos mais diversos países da América Latina e do 
Parlatino. A reunião foi instalada, hoje cedo, pelo Presi-
dente José Sarney no Interlegis, e, agora, estão todos 
esses Parlamentares, inclusive com a participação de 
Senadores e de Deputados brasileiros, reunidos nas 
comissões do Parlatino. Os Senadores, inclusive, são 
convidados a participar das comissões.

Então, bienvenido, Senador Carlos Baraibar!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Seja bem-vindo! Desejamos as boas-
-vindas a V. Exª! Muito obrigado por sua presença.

Com a palavra, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, a Presidenta Dilma acaba de 
sancionar a Lei de Cotas, a lei que trata da garantia de 
vagas a estudantes que tenham cursado o ensino médio 
e o fundamental em escolas da rede pública de ensino.

Este projeto estabelece que, pelo menos 50% 
das vagas existentes em instituições federais de ensino 
superior devem ser reservadas para estudantes que fi-
zeram o ensino médio integralmente em escola pública.

No caso das instituições federais de ensino téc-
nico de nível médio, o projeto aprovado exige que os 
alunos tenham cursado o ensino fundamental integral-
mente em escolas públicas.

O projeto também estabelece critérios comple-
mentares de renda familiar e étnico-raciais. Sendo as-
sim, dentro da cota mínima de 50%, haverá a distribui-
ção entre negros, indígenas e pardos, proporcional à 
composição da população em cada Estado, baseada 
em estatísticas recentes do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

O projeto dispõe ainda sobre a condição social dos 
estudantes, estabelecendo que, do total de vagas reser-
vadas aos alunos egressos de escolas públicas, 50% 
deverão ser destinadas a estudantes oriundos de famí-
lias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per 
capita – algo próximo de R$900,00 (novecentos reais).

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, foi aprovado 
esse projeto em um período de expansão da rede pú-
blica de ensino superior e vem superando décadas de 
atraso na educação brasileira.

Nos últimos nove anos, com base nas diretrizes 
constitucionais de garantir a educação como direito de 
todos, a educação brasileira evoluiu, diante da maior 
ampliação da rede pública, tanto de ensino superior, 
como de educação profissional e tecnológica.
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Pautado nas dimensões social, geográfica e de 
desenvolvimento, o programa de expansão das uni-
versidades federais já é visível nas 27 unidades da 
Federação.

Dados oficiais mostram que, entre 2003 e 2010, 
foram criados 274 campi, atendendo 230 Municípios. 
A mudança é nítida. Em quase dois séculos – de 1808 
a 2002 – tinham sido criados apenas 148 campi para 
114 Municípios.

No Governo da Presidenta Dilma Rousseff, que dá 
seqüência ao projeto de expansão do ensino superior, 
a previsão é de que sejam criados até 2014, mais 321 
campi, para atender 275 Municípios. Com isso, estima 
o Governo Federal, até 2014, serão oferecidas 250 mil 
vagas em todas as universidades federais do Brasil. Já 
os institutos de educação federal e tecnológica introduzi-
ram um novo modelo de educação profissional no País.

Se entre 1909 e 2002 foram criados apenas 140 
campi em 120 Municípios do País, no governo Lula 
(2003-2010), foram criados 354 campi, atendendo 
321 Municípios.

No Governo Dilma, os institutos federais conti-
nuaram a receber atenção especial, e a previsão é de 
que, de 2011 até 2014, sejam criados mais 562 cam-
pi, atendendo 512 Municípios brasileiros. E aqui eu 
faço questão de destacar que, sábado passado, nós 
tivemos a alegria de inaugurar um novo campus do 
Instituto Federal de Ensino, no Município de Amajarí, 
no meu Estado de Roraima, e nós deveremos ter, no 
início de 2013, a construção de um novo campus em 
Boa Vista, que irá atender mais de 250 mil alunos da 
rede ensino na capital do nosso Estado de Roraima.

Nesta terceira expansão, com a criação de novas 
unidades, a previsão é de que, até 2014, os IFETs ofe-
reçam cerca de 600 mil vagas. No caso de Roraima, 
serão 23,5 vagas por cada 10 mil habitantes.

Assim os institutos federais buscam responder 
às demandas crescentes por formação de recursos 
humanos, difusão de conhecimentos científicos e su-
porte aos arranjos produtivos locais.

Enfim, expandir o ensino superior e proporcionar 
aos estudantes mais oportunidades é, sem dúvida, a 
marca central do projeto político que vem sendo admi-
nistrado no Brasil e promovendo mudanças.

Foi neste contexto de mudanças, que o Senado 
da República aprovou projeto que garante uma política 
de cotas para ingresso em universidades e em institu-
tos federais de ensino técnico de nível médio.

Vale ressaltar que o critério para o ingresso dos 
estudantes, tanto em universidades como em institutos 
federais, continua sendo o mérito. E, assim sendo, to-
dos os estudantes deverão se submeter ao vestibular.

Agora sancionada, a Lei de Cotas valerá por dez 
anos. Depois desse período, o Poder Executivo deverá 
fazer uma revisão do programa.

Para os que afirmam que as cotas baixam o nível 
acadêmico das universidades, contra-argumento, afirman-
do que estudos feitos pelas universidades federais do Rio 
de Janeiro, Bahia e a UnB, que já adotaram o sistema de 
cotas, descartam a perda da qualidade do ensino.

Aliás, mostram esses estudos, a evasão entre 
os cotistas é menor, pois estes estão sabendo apro-
veitar muito bem, a oportunidade que as cotas lhes 
possibilitam.

Por fim, Srs. Senadores, eu quero aqui lembrar 
que os indígenas também são contemplados por co-
tas em 19 processos seletivos nas universidades vin-
culadas ao MEC. Em alguns casos, há um vestibular 
específico para indígenas, como é o caso do meu Es-
tado de Roraima.

O Instituto Insikiran de Formação Superior Indí-
gena, da Universidade Federal de Roraima, caracte-
riza-se como um espaço interinstitucional de diálogo 
com as organizações e comunidades indígenas do 
nosso Estado.

O objetivo maior é formar e habilitar professores 
indígenas para atuarem de acordo com as especifici-
dades dos povos indígenas de Roraima.

Atualmente, o Instituto Insikiran conta com dois 
cursos de graduação: Licenciatura Intercultural e Ges-
tão Territorial Indígena.

Srs. Senadores, como podemos constatar, esta-
mos avançando. Mas, muito ainda temos de fazer para 
superar os atrasos nesta tão importante área que é a 
educação, em nosso País.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª. Angela Portela, o Sr. 

Waldimir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Zeze Perella.

Durante o discurso da Srª. Angela Portela, o Sr. 
Zeze Perella deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Angela Por-
tela, concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Wellington Dias. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a 
esta tribuna falar de um problema que atinge a todos 
nós, brasileiros e brasileiras: o serviço de telefonia mó-
vel. A cada dia é crescente o número de reclamações 
desse serviço em todo o Brasil. 
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As operadoras de telefonia celular foram campe-
ãs brasileiras de reclamações, no primeiro semestre 
deste ano, conforme levantamento do Sistema Nacio-
nal de Informações de Defesa do Consumidor, Sindec, 
do Ministério da Justiça, que consolida dados de 24 
Procons estaduais e mais 146 Procons municipais. 

Entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012, foram 
registrados, pelo Sistema, 861 mil demandas; e dessas, 
78 mil, quase 79 mil, foram relativas às operadoras. Por-
tanto, cerca de 10% de todas as reclamações do Brasil.

O número supera o volume de reclamações con-
tra os já tradicionais reclamados: operadoras de cartão 
de crédito, bancos, telefonia fixa, entre outros setores 
também demandados pelo consumidor.

No meu Estado, Piauí, operadoras de telefone ce-
lular são as que mais recebem reclamações dos clien-
tes, chegam a cerca de um quarto das reclamações 
dos Procons. Entre os principais motivos da insatisfa-
ção dos consumidores dos serviços oferecidos pelas 
operadoras, está a qualidade dos serviços oferecidos. 
Basta cada um de nós aqui examinar as dificuldades 
em acessar, muitas vezes, uma linha, tanto linha de 
Internet como linha de celular, e quantas vezes temos 
que ligar para completar uma conversa, porque, mesmo 
quando se consegue a ligação, ela cai. Essa é uma re-
alidade do Distrito Federal e também do conjunto dos 
Estados do nosso País.

E não podia ser diferente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, a quantidade de clientes por antena de celu-
lar nas regiões metropolitanas, que é onde está melhor, 
chega a ser mais que o dobro da média nacional. A mé-
dia nacional é de 4.618 clientes nas zonas urbanas para 
cada antena. Isso corresponde a 64% das linhas ativas, 
e 20% delas acessam Internet. Esse é um dos princi-
pais motivos da queda de qualidade dos serviços nas 
grandes cidades, onde houve uma explosão no tráfico 
de dados de Internet nos últimos anos; algo que exige 
não só novas torres com equipamentos mais potentes 
nos locais em que já existe infraestrutura. 

Não há uma recomendação internacional sobre 
essa média, mas a União Internacional de Telecomu-
nicações considera alguns países com qualidade de 
serviço como referência. É o caso dos Estados Unidos, 
onde a média é de mil clientes por torre. Veja só: nos 
Estados Unidos, a média é de mil clientes por torre; 
no Japão, onde a maioria dos clientes navega na In-
ternet, são 400 clientes por antena de celular. Repi-
to: no Brasil, 4.618 por antena na média. Mas vejam 
só: para a gente compreender um pouco mais sobre 
isso, na primeira semana de agosto, o jornal Folha de 
S. Paulo mostrou que a média de clientes por antena 
quase dobrou entre 2002 e 2012. 

Em 2002, eram 2.418 clientes para cada antena. 
Agora chegamos em 2012 com 4.618 por antena. O 
jornal Meio Norte, do meu Estado, também repercutiu 
a mesma matéria. E veja só a situação: as operadoras 
concentraram seu investimento na infraestrutura até 
2006, e depois esse ritmo caiu, mesmo com o lança-
mento do 3G, em 2008, que fez explodir o tráfego nas 
redes. A situação é pior no Norte, no Nordeste e no 
Centro Oeste, e varia conforme a operadora. 

Segundo levantamento feito pela Folha de São 
Paulo e também repercutido pelo jornal Meio Norte, 
do Piauí, com base em dados da Anatel, a Agência 
Nacional de Telecomunicações, de acordo com esse 
levantamento, cinco áreas metropolitanas têm em média 
acima de dez mil linhas por antena. São cinco regiões 
nesse caso, tais como Recife, Fortaleza, Teresina, entre 
outras, em que há mais de dez mil clientes por antena.

Vou lembrar aqui a referência de qualidade. Nos 
Estados Unidos da América, mil clientes por antena; 
no Japão, 400 clientes por antena. Estamos falando de 
regiões aqui com dez mil clientes por antena.

E aqui vem o ponto que me traz à tribuna de 
modo mais indignado ainda. De acordo com esse le-
vantamento, Teresina, capital do Piauí, é a campeã do 
descaso, a média é de 11.634 clientes por antena. Eu 
não consigo fazer ligação lá. Em várias regiões, não 
conseguimos linha. Não estou falando da zona rural 
– estou falando que já é um descaso –, estou falando 
da zona urbana. Por isso, ninguém consegue fazer 
uma ligação. Internet, aí, sim, nem pensar. E quando 
se consegue uma ligação, ela logo cai. Para fazer uma 
ligação em que você gastaria dois minutos, você tem 
que ligar duas, três, quatro, cinco vezes. 

Lá em Maceió também a situação está nessa fai-
xa aí, aproximando-se de dez mil clientes por antena, 
Senador Benedito de Lira, quando o que se considera 
razoável, seriam, no máximo, dois mil clientes por an-
tena, 2,500 mil no máximo clientes por antena. Repito, 
nos Estados Unidos, mil clientes por antena; Japão, 
400 por antena. Quando chega a Teresina, Maceió, 
Recife, Campo Grande, é próximo de 10 mil – Teresi-
na, 11.674 por antena.

Então, isso é um descaso; é um desrespeito 
ao povo brasileiro. São empresas que concorreram, 
assumindo compromisso de qualidade. Já havia eu 
manifestado, aqui, apoio à Anatel na medida recente 
que tomou, mas quero chamar a atenção para acom-
panharmos a execução, porque, lá atrás, também, 
instado pelo Tribunal de Contas da União, havia uma 
recomendação de fazer esses investimentos – isso, 
por volta de 2008. Em 2009, 2010, 2011, 2012, nada 
aconteceu! Então, novamente, livraram-se das multas, 
mas têm que cumprir as metas assumidas.
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A verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é que as redes das operadoras já estão saturadas, 
embora elas o neguem. Em 2010, uma das redes pra-
ticamente entrou em colapso e descumpriu 30% das 
metas de qualidade de rede, segundo a Anatel.

Em junho último, os indicadores de rede volta-
ram a patamares aceitáveis, mas operadoras como a 
TIM, a Claro e a Oi ficaram proibidas de vender chips 
e modems pela Anatel. A Agência poderia ser multada 
pelo Tribunal de Contas da União se não punisse as 
operadoras e, por isso, agiu.

Com o fim da suspensão da venda de chips, a 
Anatel deu por resolvida a situação com as operadoras 
e com o TCU, que há cinco anos exigia essa melhoria 
na qualidade dos serviços.

O Tribunal, Srªs e Srs. Senadores, cobrava posi-
ções mais firmes do regulador para punir as operado-
ras, especialmente nos casos que chegaram à central 
de reclamações da própria Agência.

No final de julho, o TCU enviou nova notificação 
à Anatel, que, desta vez, poderia ser multada, caso 
não cumprisse os termos do acórdão.

A proibição da venda de chips ocorreu em 18 de 
julho e os motivos apresentados pela Agência foram, 
em sua maioria, decorrentes das determinações do 
TCU, que exigia maior peso nos indicadores de aten-
dimento ao cliente na fórmula usada para calcular as 
metas de qualidade dos serviços.

Os jornais A Folha de S.Paulo e Meio Norte apu-
raram, com os técnicos da Anatel, os planos de inves-
timento apresentados pelas operadoras. Para restabe-
lecer as vendas, as operadoras se comprometeram a 
apresentar esses planos de investimentos que incluem 
antecipações de investimentos já previstos e aprova-
dos pela Agência, especialmente no que se refere ao 
atendimento aos clientes.

Mas será que isso resolve a questão?
O Senado tem que acompanhar, e é isso o que 

estou solicitando.
Isso deverá resolver em parte a questão da 

percepção da qualidade. As operadoras continuarão 
a ter problemas diante das barreiras legais para a 
construção de antenas e para a abertura de dutos no 
solo para passagem de cabos. Esse é um problema, 
do lado delas, que tem sentido.

O setor necessita de uma legislação federal 
que ponha fim às barreiras que se erguem nos mu-
nicípios e que dificultam o cumprimento de metas 
estabelecidas pela própria Anatel, tanto no que se 
refere à cobertura quanto à qualidade dos serviços.

Para o SindiTelebrasil, associação que representa 
o setor, a liberação da venda:

“não encerra a necessidade de mobilização 
das autoridades nacionais, estaduais e mu-
nicipais para criar condições que incentivem 
a implantação de infraestrutura de teleco-
municações e a expansão dos serviços, com 
qualidade e cobertura adequada de sinais”.

Enquanto isso, as operadoras prestam o servi-
ço colocando cada vez mais clientes em torno das 
antenas.

É isso o que tem de ser feito, e tem de ser fei-
to com velocidade. Da minha parte, vou cobrar pelo 
Piauí, por Teresina e pelo Brasil. O caso de Teresina, 
com uma torre para 11.600 clientes, não é aceitável. 
Não vamos permitir e vamos pedir sermos tratados 
como prioridade. É considerado razoável, repito, uma 
torre para cada 2.400 assinantes, como ocorreu no 
início. É isso o que estamos aqui a cobrar e espera-
mos providências do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecemos, Senador Wellington 
Dias, e reforçamos: é uma vergonha essa questão 
das operadoras.

Em Campo Grande, é a mesma coisa. Quando 
você consegue a ligação, não consegue terminar a fala, 
porque, na maioria das vezes, é interrompido.

Quero me solidarizar e assinar embaixo do pro-
nunciamento de V. Exª.

Com a palavra o Senador Luiz Henrique, que, 
aliás, hoje, permita-me, como Relator, foi brilhante ao 
conduzir um grande acordo que, tenho certeza, vai 
melhorar... O que demoramos aqui vamos ganhar em 
rapidez na tramitação no Plenário da Câmara dos De-
putados e, quero crer, aqui no Senado, porque hoje foi 
feito um entendimento, com muito esforço, mas, a meu 
ver, bastante consistente.

Parabéns a V. Exª e ao Senador Jorge Viana.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, meu caro Senador Waldemir Moka, acordo 
que, sem a participação de V. Exª, seria impossível. 
Eu quero, agradecendo as palavras de V. Exª, tributar 
a V. Exª, como aos demais membros da Comissão, a 
minha homenagem por essa lição de democracia que 
demos ali, na Comissão Parlamentar Mista, que apro-
vou o texto da emenda provisória, sancionada por Sua 
Excelência, Srª Presidente Dilma Rousseff.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ve-
nho a esta tribuna para exaltar um fato relevante para o 
nosso País, é sobretudo relevante para Santa Catarina, 
mas é relevante também para todo o País.

O Japão acaba de anunciar por seu governo que 
iniciará a importação de carne suína produzida no Es-
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tado de Santa Catarina. Quero dizer a V. Exª que isso 
só foi possível porque nós logramos obter, durante o 
meu governo, o status sanitário superior. 

Recebi, em Paris, há três anos, da Organização 
Mundial de Saúde Animal, o certificado de que Santa 
Catarina é Estado livre de aftosa sem vacinação. Não 
tivéssemos esse status, não tivéssemos uma estrutu-
ra de vigilância sanitária animal eficiente como temos, 
não lograríamos obter essa abertura do mercado ja-
ponês, que é um mercado altamente exigente, que é 
um mercado que estabelece um rigorismo de fiscaliza-
ção sanitária dos produtos que importa muito grande. 

Isso é relevante para o País porque abriu Santa 
Catarina e, certamente, o Japão haverá de estender 
essa medida para os demais Estados produtores.

O Japão é o maior importador de carne suína em 
todo o mundo. Importou no ano passado 1,2 milhão de 
toneladas de produtos oriundos da produção suína.

Com essa medida, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, com essa medida, aumentarão em 15%... Aliás, 
ao termos a possibilidade de exportar 15% do total que 
o Japão adquire, nós exportaremos, só para o Japão, 
180 mil toneladas. Isso representa 30% do que o Brasil 
todo exporta desse produto. E essa cifra é igual a toda 
a produção exportada de Santa Catarina.

É, portanto, uma notícia alvissareira e auspicio-
sa. Outros mercados virão. Aliás, os Estados Unidos 
já aprovaram em audiência pública a importação de 
carne suína catarinense. O processo está nos seus 
trâmites finais. E, com os Estados Unidos, virão outros 
mercados, outros grandes mercados, como Filipinas e 
outros países satélites dos Estados Unidos. As expor-
tações de carne suína haverão de modificar o clima de 
angústia em que vivem principalmente os produtores 
independentes de suínos do nosso Estado.

Em Santa Catarina, há oito mil produtores de 
suínos, sendo 850 independentes. E hoje vivem uma 
crise sem precedentes, representada pela queda do 
preço do produto e pelo aumento dos insumos, prin-
cipalmente dos grãos, Sr. Presidente, que, produzidos 
no seu Estado, pelo custo do transporte, pela falta de 
malha rodoviária ligando Dourados a Chapecó, pela 
falta de estrutura de transporte mais barata para per-
cursos longos, o preço do milho e da soja chega ao 
produtor catarinense pelo menos pelo dobro do preço 
praticado no Brasil central. Sendo, Sr. Presidente, que 
cerca de 75% dos custos de produção de suínos são 
representados por sua alimentação, constituída em 
cerca de 70% de milho e 30% de soja.

Por essa razão, o aumento do mercado haverá 
de contribuir com a perspectiva de exportarmos para o 
Japão uma quantia equivalente a todas as exportações 
atuais do nosso Estado e a 30% das exportações brasi-

leiras. Com esta perspectiva, temos a expectativa de que 
haverá uma alta no preço do produto e com isso uma 
equação mais rápida para a crise por que passa o setor.

Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Luiz Henri-
que, concedo a palavra, por permuta com a Senadora 
Marta Suplicy, ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Sr. Presidente, haverá Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador, estamos aguardando. A Co-
missão de Justiça está sabatinando, e se iniciarmos a 
Ordem do Dia, vamos interromper o processo da sa-
batina lá na Comissão de Justiça. É uma questão de 
mais uns poucos minutos e nós vamos iniciar a Ordem 
do Dia. Espero que V. Exa compreenda.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Moka, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, 
venho à tribuna, hoje, para informar aos Srs. Senado-
res e às Srªs Senadoras que, na manhã de hoje, foi 
aberto o encontro do Parlatino aqui, em Brasília, no 
auditório do Interlegis.

Houve a sessão de abertura com a presença 
do Senador Cícero Lucena, 1º Secretário da Casa, 
representando o Presidente do Congresso Nacional 
e do Senado Federal, Senador José Sarney, e repre-
sentando o Presidente do Parlamento Latinoamerica-
no, o Deputado Elias Castillo, do Panamá, e o Exmº 
Senador Carlos Baraibar, do Uruguai. Tivemos, tam-
bém, a presença da nossa Diretora-Geral, Drª Doris 
Peixoto, e de vários parlamentares representativos do 
Congresso brasileiro. 

Eu, como presidente do Grupo Brasileiro do Par-
latino, tive a honra de receber praticamente 70 congres-
sistas, Senador Requião, de vários países da América 
Latina e do Caribe. 

Temos aqui, neste momento, no dia de hoje e no 
de amanhã, parlamentares da Argentina, da Bolívia, da 
Costa Rica, do Chile, do Equador, do Peru, do Uruguai, 
da Venezuela, de Aruba, de Cuba, da Guatemala, do 
México e de Saint Martin. Todos esses Parlamentares 
integram as cinco comissões temáticas do Parlatino e 
estão reunidos, neste instante, nos plenários da Câma-
ra dos Deputados - plenários dois, três, quatro e cinco 
–, debatendo temas da maior importância, atinentes a 
cada uma das cinco comissões que estão aqui reunidas. 

Como eu disse, temos 67 Parlamentares, sendo 
21 Senadores e 46 Deputados, Congressistas da Amé-
rica Latina e do Caribe. O Parlatino, que foi fundado, 
Senador Moka, Senadora Marta Suplicy, em dezembro 
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de 1964, no Peru – e o Brasil foi um dos países funda-
dores do Parlatino –, vai praticamente comemorar 50 
anos de trabalho permanente proximamente em 2014.

Já tivemos a sede do Parlatino na cidade de São 
Paulo e hoje a sede do grupo encontra-se no Panamá, 
onde está sendo construído o prédio na nova sede do 
Parlamento Latino-americano. 

O Parlatino tem, como o Senado e a Câmara Fe-
deral, comissões permanentes. São treze comissões 
permanentes temáticas. Na reunião de hoje e de ama-
nhã, aqui no Congresso Nacional brasileiro, cinco das 
treze comissões estão em reunião: a Comissão de Meio 
Ambiente e Turismo, a Comissão de Serviços Públicos, 
Defesa do Usuário e do Consumidor, a Comissão de 
Direitos Humanos, Justiça e Políticas Carcerárias e a 
Comissão da Saúde.

Cada uma dessas comissões vai tratar, ao longo 
desses dois dias de trabalho, de temas da maior impor-
tância para todos os países membros do Parlamento 
Latinoamericano. São assuntos que interessam a todos 
nós. Essas comissões buscam a transferência de ex-
periências exitosas dentre esses países participantes 
do Parlatino e também buscam propor leis marco, que 
possam fazer uma legislação que seja de interesse de 
todo o bloco da América Latina e do Caribe, através da 
Junta Diretiva do Parlamento Latino-americano, presi-
dida pelo Deputado do Panamá Elias Castillo.

Na Comissão de Saúde, o tema que está em dis-
cussão é “Lei Marco e os sistemas de saúde”, lei que 
pretendem seja adotada e proposta a todos. A apresen-
tação do projeto de lei será feita pelo grupo designado, 
ou seja, pelos parlamentares Alfredo Espinosa, de Cuba; 
Luis José Gallo, do Uruguai; e Horacio Lores, da Argen-
tina. A reunião aconteceu na tarde de hoje, às 14h30.

Agora, às 16h15, o tema da discussão é “Políticas 
públicas para portadores de necessidades especiais”, 
Senador Paulo Paim.

Haverá, amanhã, debates da maior importância. Às 
9 horas da manhã, o tema de debate na área de saúde 
será “Produtos “milagrosos” – entre aspas –, comercia-
lização e publicidade de medicamentos sem eficiência 
comprovada cientificamente: análise das legislações 
existentes em cada país para aprofundar o tema.

Ocorrerá também uma discussão na Comissão 
de Saúde sobre a “Lei da doação de órgãos”. A apre-
sentação do projeto de lei será feita pelos integrantes 
do grupo de trabalho. O Senador Germán Antelo, da 
Bolívia, apresentará os avanços da legislação bolivia-
na para doação e transplante de órgãos.

No dia de amanhã, haverá então a exposição, 
na Comissão de Direitos Humanos, Justiça e Políti-
cas Carcerárias, da Srª Xenia de Vergara, Diretora-
-Secretária do Programa da Organização dos Esta-

dos Americanos (OEA) para Ação pelos Direitos das 
Pessoas Humanas.

Também será debatido nessas comissões o tema: 
“Projeto de lei para combate à violência contra a mu-
lher”. Haverá a apresentação do projeto de lei elabo-
rado também pelo grupo de trabalho.

Outro tema a ser discutido... Eu estou aqui fazen-
do questão de citar os temas que serão debatidos nos 
plenários dessas comissões na tarde de hoje e no dia 
de amanhã, para que os Srs. Senadores, em especial 
aqueles Senadores e aquelas Senadoras que partici-
pam do grupo do Parlatino Brasileiro, ao tomarem co-
nhecimento, possam então participar das discussões 
nas comissões temáticas.

Discutiremos outro tema: “Fortalecimento da auto-
nomia do Poder Judiciário: análises dos sistemas de ad-
ministração da Justiça dos países membros do Parlatino”.

Uma outra mesa de debates: análise do sistema 
de nomeação de juízes, defensores públicos e fis-
cais; projeto de lei marco sobre a proteção ao turista; 
apresentação do projeto de lei de marco regulatório 
para publicidade de alimentos destinados a crianças 
e adolescentes.

Em reunião conjunta da Comissão de Meio Am-
biente e Turismo e também com a Comissão de Servi-
ços Públicos e Direito do Consumidor teremos temas 
importantes como o projeto de lei do marco regulatório 
do direito à água. Esses debates terão prosseguimento, 
porque já foram iniciados em reuniões desta comissão 
anteriormente.

Como disse, Srªs e Srs. Senadores, é com uma 
alegria muito grande que o Parlamento brasileiro re-
cebe hoje a visita, como disse, de 67 congressistas de 
13 países, mais o Brasil, totalizando 14 países partici-
pando dessas reuniões do...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Para 
terminar Presidente Sarney, informo aos Srs. Senadores 
que atualmente o Grupo Brasileiro do Parlatino possui 
56 parlamentares associados, sendo 16 Senadores e 
40 Deputados Federais.

Desejamos ampliar ainda mais a nossa partici-
pação para que possamos promover maior integração 
do nosso País, não apenas nas relações comerciais 
entre os países da América Latina e do Caribe, mas, 
sobretudo, na função principal do Parlatino, que é pro-
mover a diplomacia legislativa. 

Fiz e encaminhei aos gabinetes de todos os Sena-
dores membros ou não membros do Parlatino a pauta 
da reunião das comissões que aqui se encontram, para 
que aqueles Senadores e os Deputados que tenham 
interesse de participar e discutir esses temas de rele-
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vância não só para o Brasil como para todos os países 
da América Latina e Caribe. O Brasil – que tem hoje 
a honra de sediar essas reuniões – tem papel impor-
tante, porque é o país que lidera o desenvolvimento 
no continente da América do Sul; é um dos países em 
desenvolvimento que tem a liderança, como eu disse, 
e a responsabilidade de promover essa integração do 
bloco dos países da América Latina e do Caribe, para 
que possamos pela integração fortalecer o bloco no 
sentido do comércio internacional, já que estamos com 
a globalização da economia.

Eu agradeço, Presidente Sarney. E agradeço tam-
bém a V. Exª por todo o apoio que tem dado ao grupo 
do Parlatino brasileiro.

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª não tem faltado com nenhum atendimento no que 
lhe é solicitado. 

O Deputado Elias Castillo, Presidente do Parlatino, 
encaminhou a V. Exª também votos de agradecimentos. 
E está aqui representado pelo Senador do Uruguai, 

Carlos Baráibar, que encontrou com V. Exª pela ma-
nhã. Depois, fará uma visita de cortesia ao gabinete 
do Presidente do Congresso e do Senado Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 
Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Conforme foi solicitado, peço ao Sr. Vice-Pre-
sidente para ler esse expediente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Nos termos regimentais, requeremos urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012, que dis-
põe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, 
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal, e dá outras providências.

Senador Eduardo Braga, subscrito por vários 
senhores líderes.

É lido o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A matéria será votada oportunamente.

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

 
ORDEM DO DIA

Item 1:

 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 569, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 569, de 2012, que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, 
da Integração Nacional e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, no valor global de 
seiscentos e oitenta e oito milhões, quatro-
centos e noventa e sete mil reais, para os fins 
que especifica.
Parecer sob nº 10, de 2012, da Comissão 
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relatores: Deputado Aníbal Gomes 
(PMDB/CE); ad hoc: Deputado Eliseu Padilha 
(PMDB/RS); e Revisor: Senador Benedito de 
Lira (PP/AL), favorável à Medida Provisória e 
contrário às Emendas nºs 1 a 9.

A matéria constou da sessão de ontem, quando, 
por solicitação do Relator revisor, Senador Benedito 
de Lira, e com anuência do Plenário, foi transferida 
para hoje.

Prestados esses esclarecimentos, passamos à 
apreciação da matéria.

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência, adequação financeira e orçamentária.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 

os pressupostos permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovados.

Discussão da medida provisória e das emendas, 
em turno único. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, votação da medida pro-

visória, sem prejuízo das emendas.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 9, 

de parecer contrário.
Os Srs. Senadores e Senadoras que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação e será feita a devida 

comunicação à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 569, DE 2012 

MENSAGEM Nº 38, DE 2012-CN 
(Nº 182/2012, na origem)

Abre crédito extraordinário, em favor dos Mi-
nistérios da Defesa, da Integração Nacional 
e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, no valor global de R$688.497.000,00, 
para os fins que especifica.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios da Defesa, da Integração  Na-
cional e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, no valor global de R$688.497.000,00 (seis-
centos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e no-
venta e sete mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo.

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

Brasília, 14 de maio de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Operações de crédito.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 41, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.033, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Lobão Filho), que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo, no valor total de até sessenta 
e seis milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

Cópias do parecer estão distribuídas nas res-
pectivas bancadas.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senadores e Senadoras que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.044, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
41, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 41, de 2012, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo, no valor total de até US$ 66.000.000,00 
(sessenta e seis milhões de dólares dos Estados Uni-
dos da América), com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de agos-
to de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 1.044, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução nº 
41, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2012

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo, no 
valor total de até US$ 66.000.000,00 (ses-
senta e seis milhões de dólares norte-ame-
ricanos), com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil au-

torizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor total de até US$66.000.000,00 (sessenta e seis 
milhões de dólares norte-americanos), com o banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito desti-
nam-se ao financiamento parcial do “Programa de For-
talecimento do Sistema Único de Assistência Social”.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a inclusão de 
dotações orçamentárias para o pagamento dos juros e 
demais encargos do empréstimo, bem como o cumpri-
mento das condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 2º As condições financeiras básicas da ope-
ração de crédito referida no art. 1º são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID);
III – valor total: até US$66.000.000,00 (sessen-
ta e seis milhões de dólares norte-americanos);
IV – modalidade: empréstimo do Mecanismo Uni-
monetário com taxa de juros baseada na Libor;
V – prazo de desembolso: 6 (seis) anos, contado 
a partir da data de vigência do contrato; 
VI – amortização: em parcelas semestrais, con-
secutivas e na medida do possível iguais pagas 
em 10 de maio e em 10 de novembro de cada 
ano, vencendo-se a primeira parcela na próxi-
ma data de pagamento, uma vez transcorridos 
6 (seis) anos da data de assinatura do contrato, 
e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos 
após esta data;
VII – juros: exigido semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre compos-



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 30 44921 

ta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar 
norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID 
que financiam os empréstimos do Mecanismo 
Unimonetário com taxa de juros baseada na 
Libor, e mais a margem para empréstimos do 
capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano), calculada 
sobre o saldo não desembolsado do emprésti-
mo, exigida semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento dos juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato;
IX – despesas com inspeção e supervisão geral: 
até 1% (um por cento) sobre o valor do emprés-
timo, sendo que, em um semestre determinado, 
se assim requer o BID, o valor devido para aten-
der essas despesas não poderá ser superior ao 
referido 1% (um por cento) do valor  do finan-
ciamento, dividido pelo número de semestres 
compreendidos no prazo original de desembolso.

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos, previstas na 
minuta contratual, poderão ser alternadas em função 
da data de assinatura do contrato.

§ 2º É facultado ao mutuário solicitar a conversão 
da taxa de juros do empréstimo, de variável para fixa 
e vice-versa, de parte ou da totalidade de seus saltos 
devedores, com pagamento de comissão ao BID, res-
peitados os prazos e montantes mínimos requeridos 
para as conversões estabelecidos no correspondente 
contrato de empréstimo.

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final, perdão. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
E a redação final foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 42, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.034, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Cristovam Buarque), que autoriza o 
Município de Manaus a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 

a Corporação Andina de Fomento (CAF), no 
valor total de até vinte e um milhões, quinhen-
tos e doze mil e oitocentos e quarenta e seis 
dólares dos Estados Unidos da América.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vamos submeter à vo-

tação. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.045, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
42, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 42, de 2012, que autoriza 
o Município de Manaus a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com a Corporação 
Andina de Fomento (CAF), no valor total de até US$ 
21.512.846,00 (vinte e um milhões quinhentos e doze 
mil e oitocentos e quarenta e seis dólares dos Estados 
Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de agos-
to de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 1.045, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução nº 
42, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2012

Autoriza o Município de Manaus a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com a Corporação Andina de 
Fomento (CAF), no valor total de até US$ 



44922 Quinta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

21.512.846,00 (vinte e um milhões, quinhen-
tos e doze mil e oitocentos e quarenta e 
seis dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Manaus autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), 
no valor total de até US$ 21.512.846,00 (vinte e um 
milhões, quinhentos e doze mil e oitocentos e quarenta 
e seis dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito externo referido no caput destinam-
-se ao financiamento parcial do “Programa Nacional 
de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional 
Manaus”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Municípios de Manaus;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$ 21.512.846,00 (vinte e um  mi-
lhões, quinhentos e doze mil e oitocentos e qua-
renta e seis dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato;
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas 
semestrais e consecutivas, de valores preferen-
cialmente iguais, vencendo-se a primeira aos 54 
(cinquenta e quatro) meses a contar da data de 
assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente, calculados 
com base na Libor semestral para dólar norte-
-americano, acrescidos de um spread, expresso 
como percentagem anual, de 2,65% a.a. (dois 
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cen-
to ao ano), sendo que durante o período de 8 
(oito anos corridos, a partir da data de início 
da vigência do contrato, a CAF swe obriga a fi-
nanciar 0,8% (oitenta centésimos por cento) da 
taxa de juros, e assim, a margem de 2,65% a.a. 
(dois inteiros e  sessenta e cinco centésimos por 
cento ao ano) corresponderá a 1,85%(um intei-
ro e oitenta e cinco centésimos por cento) nos 
8 (oito) primeiros anos, podendo ser ampliada, 
dependendo da  disponibilidade do Fundo Com-
pensatório  a critério da CAF.
VIII – comissão de compromisso: 0,35% a.a. (trin-
ta e cinco centésimos por cento ao ano), calcu-
lados sobre o saldo  desembolsado do emprésti-
mo, entrando em vigor a partir do vencimento do 
primeiro semestre após a assinatura do contrato;

IX – comissão de financiamento: 0,85% a.a. (oi-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano), 
devida a partir do início da vigência do contrato 
ou, no mais tardar, na oportunidade em que se 
realizar o primeiro desembolso; 
X – despesas: custo de avaliação de US$25.000,00 
(vinte e cinco mil dólares norte-americanos);
XI – juros de mora: para o caso de mora, serão 
devidos, em adição aos juros, 2,00% a.a. (dois 
inteiros por cento ao ano);
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município de Manaus na operação de crédito 
externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput 
é condicionada a quem previamente à assinatura do 
contrato, o Ministério da Fazenda verifique:

I – o cumprimento substancial de condição prévia 
ao primeiro desembolso, qual seja, que o mutu-
ário disponibilize à CAF parecer jurídico sobre 
as disposições legais, declarando que as obriga-
ções contraídas pelo mutuár5io no contrato de 
empréstimo são válidas e exigíveis;
II – a adimplência da administração direta do 
Município de Manaus com a União;
III – a formalização do respectivo contrato de 
contragarantia.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta 
dias, contado a partir a vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entre em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final.

Sem contestação também nenhuma, aprovada 
a redação final.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 43, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.035, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Humberto Costa), que au-
toriza a Companhia Estadual de Distribuição 
de Energia Elétrica (CEEE-D), pertencente à 
administração indireta do Estado do Rio Gran-
de do Sul, a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor 
de até oitenta e sete milhões, quatrocentos e 
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cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e 
seis dólares dos Estados Unidos da América.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Em votação.
Os que aprovam permaneçam como se encon-

tram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.046, DE 2012 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
43, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 43, de 2012, que autoriza 
a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elé-
trica (CEE-D), pertencente à administração indireta do 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de até 
US$ 87.457.986,00 (oitenta e sete milhões, quatrocen-
tos e cinqüenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis 
dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de agos-
to de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 1.046, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução nº 
43, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2012

Autoriza a Companhia Estadual de Distri-
buição de Energia Elétrica (CEEE-D), per-
tencente à administração indireta do Estado 

do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, 
com a Agência Francesa de Desenvolvimen-
to (AFD), no valor de até US$ 87.457.986,00 
(oitenta e sete milhões, quatrocentos e cin-
qüenta e sete mil e novecentos e oitenta e 
seis dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Companhia Estadual de Distribuição 

de Energia Elétrica (CEEE-D), controlada pelo Go-
verno do Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), no valor de até US$ 87.457.986,00 (oitenta e 
sete milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil e 
novecentos e oitenta e seis dólares-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o “Progra-
ma de Expansão e Modernização do Sistema Elétrico 
da Região Metropolitana de Porto Alegre e da Área 
de Abrangência do Grupo CEEE – Pró-Energia RS”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Companhia Estadual de Distribuição 
de Energia Elétrica (CEEE-D), controlada pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
II – credor: Agência Francesa de Desenvolvi-
mento (AFD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$87.457.986,00 (oitenta e sete 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil e 
novecentos e oitenta e seis dólares norte-ame-
ricanos);
V – prazo de desembolso: 4(quatro) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato;
VI – amortização: 40 (quarenta) parcelas semes-
trais e consecutivas, pagas em 30 de março e 
em 30 de setembro de cada ano, vencendo-se 
a primeira após transcorridos 4 (quatro) anos da 
data de assinatura do contrato;
VII – juros: taxa fixa a ser definida na data de 
assinatura do contrato;
VIII – juros de mora: 3,5% a.a. (três inteiros e 
cinco décimos por cento ao ano), acrescido aos 
juros devidos e ainda não pagos;
IX – comissão de compromisso: 0,5% a.a. (cinco 
décimos por cento ao ano) sobre o saldo ainda 
não desembolsado do empréstimo, a partir da 
data de assinatura do contrato;
X – comissão inicial (flat): 0,3% a.a. (três décimos 
por cento ao ano) sobre o valor total do emprés-
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timo, a ser paga até 60 (sessenta) dias após a 
data de assinatura do contrato;
XI – taxa legal: até US$8.000,00 (oito mil dólares 
norte-americanos);
XII – despesas eventuais: até US$7.000,00 (sete 
mil dólares norte-americanos), incidindo apenas 
caso o mutuário solicite um aditamento contratual.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia à CEEE-D na contratação da operação de crédito 
externo referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado à formalização de contrato de contra-
garantia entre a União, a CEEE-D e o Estado do Rio 
Grande do Sul, sob a forma de vinculação de receitas 
de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea 
“a”, e inciso II, nos termos do § 4º do art. 167, todos 
da Constituição Federal, e de outras garantias em di-
reito admitidas, e sob a forma de doação de recebíveis 
pela CEEE-D, mediante cessão de receitas próprias 
da Companhia, podendo o Governo Federal reter as 
importâncias necessárias para cobertura dos compro-
missos assumidos diretamente das contas de receitas 
próprias da CEEE-D e/ou das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado relativamente às receitas 
próprias e transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
da CEEE-D perante a União quanto aos pagamentos 
e às prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A redação final.

Não havendo objeção, declaro aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 44, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.036, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Sérgio Souza), que autoriza a con-
tratação de operação de crédito externo entre 
Estado de Mato Grosso e o Bank of America, 
N.A., com a garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até quatrocentos e se-

tenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e 
oito mil, trezentos e trinta dólares dos Estados 
Unidos da América e cinquenta e um centavos, 
de principal, cujos recursos destinam-se à re-
estruturação de parte das dívidas do Estado 
de Mato Grosso com a União.

Cópias do referido parecer estão distribuídas nas 
suas respectivas bancadas.

Discussão.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sem oradores, encerro a discussão...
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para discutir?
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – É 

rápido, Sr. Presidente. Só para registrar que essa au-
torização...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Cidinho com a palavra.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – ...de empréstimo 
pela CAE, e agora, espero, com aprovação dos nos-
sos colegas Senadores, é uma quebra de paradigma 
que o Governo brasileiro concede ao Estado do Mato 
Grosso e, em consequência, pode conceder ao Brasil.

Através dessa operação de crédito, o Governo 
de Mato Grosso está contraindo um empréstimo de 
um banco privado, um banco americano, para pagar 
o resíduo de sua dívida junto ao Governo brasileiro 
em condições bem mais satisfatórias do que o Go-
verno do Brasil cobra dos Estados hoje. Mato Grosso 
paga em torno de 18% a 20% de juros ao ano, e com 
esse empréstimo vai quitar a sua dívida desse resíduo 
junto ao Governo Federal, pagando a uma instituição 
privada juros de 5%. Além do benefício ao Estado do 
Mato Grosso, que hoje tem um compromisso em sua 
dívida corrente líquida, de sua receita, de 19%, em 
torno de 15%, e esse comprometimento passa para 
9%. Então, é um avanço, uma vitória do Governo do 
Estado do Mato Grosso.

Quero cumprimentar o nosso Senador e ex-Go-
vernador Blairo Maggi, que começou as tratativas desse 
financiamento ainda com o Presidente Lula, e depois 
veio a continuidade pelo Governador Sinval Barbosa 
e aprovação hoje na CAE, com a relatoria do Senador 
Sérgio Souza, apoiado pelo Senador Jayme Campos, 
que aqui está, também ex-Governador.

Então, para Mato Grosso é um dia de alegria, é 
um dia feliz. Obrigado ao Senado, obrigado pelo apoio 
da Presidente Dilma e do Ministro Guido Mantega. 



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 30 44925 

Tenho certeza de que, a partir deste momento, outros 
Estados da Federação brasileira poderão seguir os 
caminhos que o Governo do Mato Grosso seguiu para 
quitar as suas dívidas com o Governo Federal. Muito 
obrigado. Era só isso.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Sarney, V. Exª me permite fazer minha 
manifestação?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Jayme Campos com a palavra.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje acredito que foi um dia de vitó-
ria para o Mato Grosso e até mesmo para os demais 
Estados e Municípios da Federação, na medida em 
que o Governo Federal, num gesto sensível, permitiu 
que o Ministério da Fazenda, e naturalmente outros 
órgãos envolvidos, pudesse buscar a reestruturação 
das dívidas fundadas do Governo do Mato Grosso.

O Governo do Mato Grosso, Sr. Presidente, con-
seguiu, talvez, um fato inusitado. É o primeiro Estado 
que sai na vanguarda, na busca, efetivamente, da re-
estruturação das suas dívidas. O Estado pagava, até 
então, 15% das suas receitas correntes líquidas até 
o dia de hoje. Entretanto essa negociação muito bem 
articulada e encabeçada pelo Governo atual, do Go-
vernador Sinval Barbosa, vai permitir que um banco 
privado compre as dívidas, ou seja, assuma as dívidas. 
Com isso vamos a quitar as dívidas do Governo do 
Mato Grosso junto ao Tesouro Nacional e passaremos 
a dever a um banco privado. É óbvio e evidente que 
as garantias reais são do FPE do nosso Estado. Mas 
nós pagávamos 15%. Agora, com essa reestruturação 
da dívida, vamos pagar, a partir de agora, 9% entre a 
dívida, ou seja, os juros e os resíduos.

O que ocorre? Lamentavelmente, a maioria, meu 
Governador Jader Barbalho, o Mato Grosso e particu-
larmente todos os Estados e Municípios da Federação, 
quando foi feita a rolagem, inicialmente, do Governo 
FHC, os Estados, muitos deles, pagavam acima da 
sua capacidade, inviabilizando qualquer tipo de investi-
mento. Particularmente, para nós, foi muito pernicioso, 
pelo fato de que o Estado perdeu a sua capacidade 
de investimento.

Agora, essa modelagem diferente, essa rees-
truturação da dívida, vai permitir que nós tenhamos 
não só sobra de caixa, mas, sobretudo, o Estado vai 
ter dois anos para começar a pagar. Isso vai permi-
tir que Mato Grosso tenha uma sobra de caixa para 
investimento nas obras estruturantes, na medida em 
que Mato Grosso é muito carente, pelo fato de ser um 
Estado de dimensões continentais. E temos questões 
sérias, como logística, saúde, educação, segurança.

Quero crer que se abra uma janela para os de-
mais Estados e Municípios brasileiros, tendo em vista 
que, praticamente, Senadora Marta Suplicy, todos os 
Estados estão se tornando impotentes pelo fato de 
que o Brasil precisa, urgentemente, fazer uma nova 
reforma tributária. Precisamos melhorar os repasses. 
Hoje há uma grande concentração da arrecadação 
nacional na mão do Governo Federal.

Com isso, todos os prefeitos, praticamente todos 
os dias, estão aqui em Brasília, de pires na mão, como 
também os governadores. E, neste caso, o Mato Gros-
so sai na vanguarda, permitindo que, a partir de agora, 
tenha, pelo menos, 300 a 350 milhões de sobra de cai-
xa para investimento nessas obras que são relevantes 
e importantíssimas para o desenvolvimento de Mato 
Grosso, que já contribui, hoje, com a nossa balança 
comercial, de tal forma que, certamente, tem permitido 
que a balança comercial brasileira seja positiva pelo 
fato de ser, hoje, um dos maiores produtores de grão, 
e, com isso, quero crer, que vai permitir melhorarmos 
a nossa logística, a nossa infraestrutura. 

De forma que estamos de parabéns, Blairo. Para-
béns, Cidinho, pelo fato de que houve sensibilidade do 
Governo, que aí está, da Presidente Dilma, como tam-
bém do próprio Ministro Guido Mantega, que entendeu 
que não traria nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, 
o Tesouro Nacional está encaixando quatrocentos e 
tantos milhões de dólares, que passará o Mato Grosso 
a ser devedor de um banco privado. 

Portanto, acho que é muito saudável, é louvável a 
atitude do Governo Federal, não só em relação a Mato 
Grosso, mas espero também que atenda os demais 
Estados e Municípios da Federação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vou proceder à votação. (Pausa.)
Sem nenhuma contestação do Plenário, a ma-

téria é aprovada.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.047, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
44, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 44, de 2012, que autoriza 
a contratação de operação de crédito externo entre Es-
tado de Mato Grosso e o Bank of America, N.A., com 
a garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até US$478.958.330,51 (quatrocentos e setenta e 
oito milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, trezen-
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tos e trinta dólares dos Estados Unidos da América e 
cinqüenta e um centavos), de principal, cujos recursos 
destinam-se à reestruturação de parte das dívidas do 
Estado de Mato Grosso com a União.

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto 
de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 1.047, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução nº 
44, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2012

Autoriza a contratação de operação de cré-
dito externo entre o Estado de Mato Grosso 
e o Bank of America, N. A., com a garantia 
da República Federativa do Brasil, no va-
lor de até US$478.958.330,51 (quatrocen-
tos e setenta e oito milhões, novecentos 
e cinquenta e oito mil e trezentos e trinta 
dólares norte-americanos e cinquenta e 
um centavos), de principal, cujos recur-
sos destinam-se à reestruturação de par-
te das dívidas do Estado de Mato Grosso 
com a União.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso autorizado 

a contratar operação de crédito externo com o Bank 
of America, N.A., com a garantia da República Fede-
rativa do Brasil, no valor de até US$478.958.330,51 
(quatrocentos e setenta e oito milhões, novecentos 
e cinqüenta e oito mil e trezentos e trinta dólares 
norte-americanos e cinquenta e um centavos), de 
principal.

Parágrafo único. Os recursos advindo da operação 
de crédito referida no caput destinam-se à reestrutu-
ração de parte das dívidas do Estado de Mato Gros-

so com a União oriundas dos contratos firmados com 
base nas Leis nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, e 
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Mato Grosso;
II – credor: Bank of Americana, N.A.;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 478.958.330,51 (quatrocentos 
e setenta e oito milhões, novecentos e cinqüenta 
e oito mil e trezentos e trinta dólares norte-ame-
ricanos e cinqüenta e um centavo);
V – desembolso: na data de assinatura do con-
trato;
VI – amortização: 18 (dezoito) parcelas semes-
trais e consecutivas, de valores customizados, 
vencendo-se a primeira em 2013 e a última em 
2022, de acordo com o Anexo A do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente e cobrados a 
uma taxa fixa de 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
VIII – comissões e despesas gerais: na data do 
fechamento, 1,6% (um inteiro e seis décimos por 
cento) do valor do empréstimo, a título de hono-
rários, custos e despesas gerais;
IX – juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano), 
acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos;
X – Leis estaduais autorizativas: nº 8.919, de 9 
de julho de 2008; nº 9.624, de 6 de outubro de 
2011; e nº 9.762, de 21 de junho de 2012.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alterados em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de Mato Grosso, na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que:

I – o Estado de Mato Grosso celebre contrato 
com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas 
próprias de que trata o art. 155 e das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 
157 e 159, combinados com o § 4º do art. 167, 
todos da Constituição Federal, e outras garan-
tias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado ou das transfe-
rências federais;
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II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste a 
situação de adimplência do ente garantido quanto 
aos pagamentos e às prestações de contas de 
que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, 
do Senado Federal.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Sem também nenhuma objeção do Plenário, a 
redação é considerada aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 47, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.039, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc: Senador Casildo Maldaner), que autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, 
com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), no valor de até trezentos e noventa e 
quatro milhões e quinhentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América.

Discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Votação.
As Senadoras e Senadores que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.048, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
47, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 47, de 2012, que autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com a Agên-
cia Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de 

até US$394.5000.000,00 (trezentos e noventa e qua-
tro milhões e quinhentos mil dólares Estados Unidos 
da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto 
de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 1.048, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução nº 
47, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2012

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a con-
tratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), no valor de até 
US$394.500.000,00 (trezentos e noventa e 
quatro milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), 
no valor de até US$394.500.000,00 (trezentos e no-
venta e quatro milhões e quinhentos mil dólares norte-
-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação de 
crédito referida no caput destinam-se a financiar par-
cialmente o “Apoio ao Programa de Integração e Mo-
bilidade Urbana da Região Metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Agência Francesa de Desenvolvi-
mento (AFD);
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III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$394.500.000,00 (trezentos e no-
venta e quatro milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 1 (um) ano, a partir 
da vigência do contrato;
VI – amortização: em 40 (quarenta) parcelas 
semestrais e consecutivas, de valores preferen-
cialmente iguais, vencendo-se a primeira aos 60 
(sessenta) meses a contar da data de assinatura 
do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa semestral baseada na Libor mais 
Marge de 1,8% (um inteiro e oito décimos por 
cento) a 2,0% (dois inteiros por cento), fixada 
na data de assinatura do contrato;
VIII – comissão de abertura: 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o montante total do empréstimo, 
devida a partir do início da vigência do contrato 
ou, no mais tardar, na oportunidade em que se 
realizar o primeiro desembolso;
IX – comissão de compromisso: 0,5% (cinco dé-
cimos por cento) sobre o saldo não desembolsa-
do do empréstimo, a partir da data de assinatura 
do contrato);
X – juros de mora: 3,5% a.a. (três inteiros e cinco 
décimos por cento ao ano), acrescidos aos juros 
devidos e ainda nao pagos;
XI – taxas legais: até US$10.000.00 (dez mil dó-
lares norte-americanos), devendo ser pagas ao 
credor até a data do primeiro desembolso.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Rio de Janeiro na contratação da opera-
ção de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que:

I – o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato 
com a União para a concessão de contragaran-
tias, sobre a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos 
do § 4º do art. 167, todos da Constituição Fede-
ral, e de outras garantias em direito admitidas, 
podendo o Governo Federal requerer as trans-
ferências de recursos necessários para cober-

tura dos compromissos honrados diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do 
Estado ou das transferências federais.
II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste, 
previamente à assinatura do contrato, a adim-
plência do Estado do Rio de Janeiro quanto aos 
pagamentos e prestações de contas de que trata 
o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado 
Federal, bem como o cumprimento das condições 
prévias ao primeiro desembolso;
III – o Ministro de Estado da Fazenda conceda, 
em que caráter excepcional, nos termos da Por-
taria MF nº 276, de 23 de outubro de 1997, auto-
rização para a concessão da garantia da União.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final.

Sem objeção do Plenário, considero aprovada 
a redação final.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 45, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.037, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Humberto Costa), que autoriza o Mu-
nicípio de Novo Hamburgo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até vinte e três milhões, no-
vecentos e dez mil dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, destinada a financiar, 
parcialmente, o “Programa de Desenvolvimento 
Municipal Integrado de Novo Hamburgo – RS”, 
no âmbito do PROCIDADES.

Discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, não vou usar nem um 
minuto. Em nome da Senadora Ana Amélia, do Sena-
dor Simon, quero registrar a presença do Prefeito de 
Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, que acompa-
nhou – e fizemos a defesa hoje pela manhã, os três 
Senadores na CAE, e também do nosso amigo –, e V. 
Exª já aprovou aí o empréstimo da CEEE, o Gerson 
Carrion de Oliveira. 

É só isso. Agradeço em nome dos três Senadores 
do Rio Grande, além de mim, a Senadora Ana Amélia 
e o Senador Simon.

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Agradecemos a presença do Prefeito de Novo Ham-
burgo na sessão.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.049, DE 2012 
Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
45, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 45, de 2012, que autoriza o 
Município de Novo Hamburgo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$23.910.000,00 (vinte e três milhões novecentos 
e dez mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, destinada a financiar parcialmente, o “Progra-
ma de Desenvolvimento Municipal Integrado de Novo 
Hamburgo-RS”, no âmbito do Procidades.

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto 
de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 1.049, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução n° 
45, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2012

Autoriza o Município de Novo Hambur-
go a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$23.910.000,00 (vinte e 
três milhões e novecentos e dez mil dólares 
norte-americanos), de principal, destinada 
a financiar, parcialmente, o “Programa de 
Desenvolvimento Municipal Integrado de 
Novo Hamburgo – RS”, no âmbito do Pro-
cidades.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de Novo Hamburgo – RS 

autorizado a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
23.910.000,00 (vinte e três milhões e novecentos e 
dez mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos desta operação 
de crédito destinam-se a financiar parcialmente o 
“Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado 
de Novo Hamburgo – RS”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Novo Hamburgo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: equivalente a até US$ 23.910.000,00 
(vinte e três milhões e novecentos e dez mil dó-
lares norte-americanos), de principal;
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Uni-
monetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – opções de conversão: o mutuário poderá 
exercer a “Opção de Conversão dos Desembol-
sos de Moeda” e/ou a “Opção de Conversão de 
Moeda dos Saldos Devedores”;
VII – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-
tado da vigência do contrato;
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VIII – amortização do saldo devedor em dólar: 
parcelas semestrais e consecutivas, de valores, 
tanto quanto possível, iguais, pagas em 15 de 
abril e em 15 de outubro de cada ano, vencendo-
-se a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos, 
e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos, 
da data de assinatura do contrato;
IX – amortização do saldo devedor em real: cada 
conversão terá seu próprio cronograma de paga-
mentos, que será estabelecido no momento de 
cada conversão a reais, sendo que o prazo final de 
amortização das conversões não excederá aque-
les estabelecidos originalmente no contrato, ou 
seja, de 25 (vinte e cinco) anos, condições essas 
oferecidas pelo BID ao mutuário e que constarão 
da “Carta de Cotação Indicativa da Conversão” e 
da “Carta de Notificação de Conversão”;
X – juros aplicáveis para saldo devedor em dó-
lar: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre compos-
ta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar 
norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo calculada trimestralmente como média 
ponderada de todas as margens de custos re-
lacionadas aos empréstimos do BID na moda-
lidade Libor, mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;
XI – juros aplicáveis para saldo devedor em real: 
no caso de conversão de moeda, o BID indicará, 
por meio de cartas de notificação, a taxa de juros 
base, a base para cálculo de juros e o cronogra-
ma de pagamentos. A taxa de juros base significa 
a taxa de juros equivalente no mercado de BRL 
à soma da taxa USD Libor, para 3 (três) meses, 
menos 20 (vinte) pbs. A taxa de juros base será 
determinada, para cada conversão, em função 
da taxa fixa de juros aplicada a um montante 
nominal corrigido pela inflação, do cronograma 
de pagamentos, da data de conversão e do mon-
tante nominal de cada conversão;
XII – comissão de crédito: a ser estabelecida 
periodicamente pelo BID, calculada sobre o 
saldo não desembolsado do empréstimo, exi-
gida juntamente com os juros, entrando em 
vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do 
contrato, não podendo, em caso algum, exce-

der a 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano);
XIII – despesas com inspeção e supervisão geral: 
por decisão da política atual, o BID não cobrará 
despesas com manutenção e supervisão. Por 
ocasião de revisão periódica de suas políticas, 
o BID notificará ao mutuário um valor devido em 
um semestre determinado, que não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendi-
do no prazo original de desembolsos.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° É permitido ao mutuário, já devidamente 
autorizado por esta Resolução, com o consentimento 
formal do fiador, observados os prazos e montantes 
mínimos requeridos no contrato de empréstimo, exercer 
a opção de conversão para uma taxa de juros fixa, de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos 
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conver-
são de parte ou da totalidade dos saldos devedores 
do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa 
para taxa de juros baseada na Libor.

§ 3° Para o exercício da opção referida no § 2°, 
é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
BID na sua realização, assim como o recebimento 
de eventuais ganhos decorrentes da conversão.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garan-
tia ao Município de Novo Hamburgo – RS na contra-
tação da operação de crédito externo referida nesta 
Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que o Município de Novo Hambur-
go celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas de que tratam os arts. 156, 158 e 159, em 
conformidade com o § 4° do art. 167, todos da Cons-
tituição Federal, e outras garantias em direito admiti-
das, podendo o Governo Federal requerer as transfe-
rências de recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município ou das 
transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará:
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I – a adimplência do Município de Novo Hambur-
go e de todos os seus órgãos e entidades quanto 
aos pagamentos e às prestações de contas de 
que trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007, 
do Senado Federal;
II – o cumprimento das condições prévias ao 
primeiro desembolso;
III – a validade das certidões de regularidade de 
que trata o art. 21, inciso VIII, da Resolução n° 
43, de 2001, do Senado Federal.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria está em fase de discussão da redação final.
Sem objeção, aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 46, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.038, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Wellington Dias), que autoriza o Mu-
nicípio do Recife (PE) a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), no valor de até cento e 
trinta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.050 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu-
ção n° 46, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 46, de 2012, que autoriza 
o Município do Recife (PE) a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$130.000.000,00 (cento e 
trinta milhões dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de agos-
to de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 1.050, DE 2012.

Redação final do Projeto de Resolução n° 
46, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu,  Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2012

Autoriza o Município do Recife – PE a con-
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$ 130.000.000,00 
(cento e trinta milhões de dólares norte-
-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município do Recife – PE autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor 
de até US$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões 
de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação 
de crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o 
“Programa de Desenvolvimento da Educação e da 
Gestão Pública do Município do Recife”.
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Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município do Recife – PE;
II – credor: Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do 
Brasil;
IV – valor: até US$ 130.000.000,00 (cento e trinta 
milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de abril 
de 2018;
VII – amortização: em 36 (trinta e seis) parce-
las semestrais e consecutivas, de valores tanto 
quanto possível iguais, pagas em 15 de junho e 
em 15 de dezembro de cada ano, estimando-se 
que a primeira vencerá em 15 de junho de 2019, 
e a última, em 15 de dezembro de 2036;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela taxa de juros Libor 
semestral para dólar norte-americano, acresci-
dos de um spread a ser determinado pelo BIRD 
a cada exercício fiscal;
IX – comissão à vista: até 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do emprés-
timo, a ser paga até 60 (sessenta) dias após a 
data de efetividade do contrato, com recursos pró-
prios, ou financiada pelos fundos do empréstimo;
X – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinqüenta 
centésimos por cento ao ano), acrescidos aos 
juros vencidos e ainda não pagos até 30 (trinta) 
dias transcorridos da data prevista para o seu 
pagamento.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° É permitido ao mutuário, já devidamente 
autorizado por esta Resolução, mediante solicitação 
formal ao credor, observados os prazos e montan-
tes mínimos requeridos no contrato de empréstimo, 
exercer a opção de conversão da taxa de juros flu-
tuante para uma taxa de juros fixa ou vice-versa, de 
estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da 
taxa de juros, bem como de alteração da moeda de 

referência da operação de crédito para o montante 
já desembolsado e a desembolsar.

§ 3° Para o exercício da opção referida no § 2°, 
é autorizada a cobrança de comissão de transação 
pelo BIRD.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município do Recife – PE na contratação da opera-
ção de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no ca-
put é condicionado a que o Município do Recife – PE 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-
tas de que tratam os arts. 156, 158 e 159, nos termos 
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e 
de outras garantias em direito admitidas, podendo o 
Governo Federal requerer as transferências de recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município ou das transferências 
federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Município do Recife – PE quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolu-
ção n° 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final. (Pausa.) 

Sem objeção sobre a redação final, declaro-a 
aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Há, sobre a mesa, um pedido de urgência para 
a votação do requerimento sobre a Mensagem nº 81, 
de 2012, sobre o empréstimo de São Bernardo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 777, DE 2012

Nos termos do art. 336, combinado com o art. 
338, V, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº  
de 2012, advindo da Mensagem do Senado Federal 
nº 81, de 2012.

Em: 29 de agosto de 2012. – Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação.

Os Senadores e Senadoras que aprovarem per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Não havendo objeção, passamos imediatamen-

te à votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 81, DE 2012

Mensagem nº 81, de 2012 (nº 382/2012, na 
origem), através da qual a Senhora Presidente 
da República solicita seja autorizada a contra-
tação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, entre 
o Município de São Bernardo do Campo, Esta-
do de São Paulo e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no 
valor de até vinte milhões e duzentos e oiten-
ta mil dólares norte-americanos, de principal, 
cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do Programa de Saneamento dos Ma-
nanciais da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
(Programa Mananciais).

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Em regime de urgência, concedo a palavra ao 
Senador Walter Pinheiro, a quem designo relator da 
matéria pela CAE.

PARECER Nº 1.051, DE 2012–PLEN

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, essa matéria está em consonância inclusive com as 
matérias que votamos aqui na tarde de hoje, diversos 
Municípios. Esse caso, em particular, para a cidade de 
São Bernardo, em uma operação com uma instituição 
internacional de fomento, o BIRD, é importante. 

A matéria cumpre todos os trâmites legais, no que 
diz respeito inclusive à obediência a nossa legislação, 
assim como também já analisada pela Secretaria do 
Tesouro para as devidas compatibilizações, principal-
mente aquela no que diz respeito à capacidade do Mu-
nicípio em contrair esses empréstimos e, consequen-
temente, honrar os seus compromissos, assim como 
também a própria apresentação que fará o Município 
do seu plano de investimento no fórum adequado, que 
é a Câmara de Vereadores daquela cidade.

Por isso, aqui, no Senado, nos resta não só como 
sobra, mas como obrigação e como apoiamento, apro-
var essa matéria de importante, eu diria, teor e de im-

portância também para aquela cidade e o seu povo. 
Por isso, somos pela aprovação da matéria.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER N°  DE 2012

De Plenário, sobre a Mensagem n° 81, de 
2012 (n° 382, de 2012, na origem), da Presi-
dente da República, que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com a garantia 
da República Federativa do Brasil, entre o 
Município de São Bernardo do Campo e o 
Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até 
US$20.820.000,00 (vinte milhões e oitocen-
tos e vinte mil dólares dos Estados Unidos 
da América), destinada ao financiamento 
parcial do “Programa de Saneamento Am-
biental dos Mananciais da Bacia Hidrográ-
fica do Alto Tietê (Programa Mananciais)”.

Relator: Senador Walter Pinheiro

I – Relatório

A Presidenta da República submete à aprecia-
ção do Senado Federal pleito do Município de São 
Bernardo do Campo, que solicita autorização para 
contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da União, no valor de até US$20.820.000,00 (vinte 
milhões e oitocentos e vinte mil dólares dos Estados 
Unidos da América), com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Os recursos dessa operação destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Saneamento 
Ambiental dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê (Programa Mananciais)”.

Foi constatado erro material na Mensagem n° 81, 
de 2012 (Mensagem n° 382, de 2012, na origem), da 
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, onde 
consta como valor da operação US$20.280.000,00, 
quando a minuta do contrato e os pareceres da STN 
e do Banco Central do Brasil que instruem a matéria 
apontam o valor de US$ 0.820.000,00.

A operação recebeu pareceres favoráveis da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Procu-
radoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

II – Análise

A operação de crédito respeita os limites reque-
ridos nas Resoluções do Senado Federal n° 43, de 
2001, n° 48, de 2007, com as alterações introduzidas 
pela Resolução n° 41, de 2009, e nas disposições da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas 
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que regulam os limites e condições para a contratação 
de operações de crédito internas e externas, inclusive 
concessão de garantia, nos três níveis de governo.

Em particular, a operação enquadra-se nos limites 
definidos nos incisos I, II e III do art. 7° da Reso-
lução n° 43, de 2001, que tratam, respectivamen-
te, do montante global de operações realizadas no 
mesmo exercício; do comprometimento máximo da 
Receita Corrente Líquida com amortizações, juros e 
encargos da dívida; e da razão entre o saldo total da 
dívida líquida e a receita corrente líquida do Estado.

A STN, no Parecer n° 1.423/2012 – COPEM/
STN, de 23 de agosto de 2012, conclui que “Nada 
tem a opor à concessão da pleiteada garantia da 
União, desde que, previamente à assinatura dos ins-
trumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério 
da Fazenda: i) a inadimplência do ente com a União e 
suas entidades controladas; a formalização do respec-
tivo contrato garantia; e a excepcionalização do pleito 
pelo Ministro da Fazenda nos termos da Portaria n° 
276, de 23 de outubro de 1997”.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedi-
do de autorização, do Município de São Bernardo do 
Campo para contratar operação de crédito externo, 
nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N° 48, DE 2012

Autoriza o Município de São Bernardo do Cam-
po a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to (BIRD), no valor de até US$20.820.000,00 
(vinte milhões e oitocentos e vinte mil dólares 
dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de São Bernardo do Cam-

po autorizado a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor 
de até US$20.820.000,00 (vinte milhões e oitocentos 
e vinte mil dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos da operação de 
crédito referida no caput destinam-se a financiar 
parcialmente o Programa de Saneamento Ambien-
tal dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
(Programa Mananciais).

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 
1° deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de São Bernardo do Cam-
po;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$20.820.000,00 (vinte milhões 
e oitocentos e vinte mil dólares dos Estados Uni-
dos da América);
V – modalidade: margem variável (variable spre-
ad loan);
VI – desembolso: até 30 de setembro de 2015;
VII – amortização: 50 parcelas semestrais conse-
cutivas, pagas nos dias 15 dos meses de março 
e setembro; cada uma das parcelas correspon-
derá a 2% do valor do empréstimo;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela taxa de juros LIBOR 
semestral para dólar norte-americano acrescido 
de um spread a ser determinado pelo BIRD a 
cada exercício fiscal;
IX – comissão à vista: 0,25% sobre o valor do 
empréstimo a ser debitado em até 60 dias depois 
da data em que o contrato entrar em efetividade 
(com recursos próprios ou financiada pelos fun-
dos do empréstimo);
X – juros de mora: 0,50% ao ano, acrescido aos 
juros devidos e ainda não pagos;

§1° As datas de pagamentos do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° O contrato poderá prever as seguintes co-
berturas de risco, mediante solicitação ao credor e 
cobrança de taxa de transação:

I – conversão da taxa de juros aplicada ao mon-
tante parcial ou total do empréstimo, de flutuante 
para fixa ou vice-versa;
II – estabelecimento de tetos e bandas para flu-
tuação da taxa de juros; e
III – alteração da moeda de referência da opera-
ção de crédito para o montante já desembolsado 
e a desembolsar.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantiava9 Município de São Bernardo do Campo na 
contratação da operação de crOlitd externo referida 
nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que:
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I – o Município de São Bernardo do Campo ce-
lebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas de que tratam o arts. 156, 158 e 159, 
nos termos do § 4° do art. 167, todos da Consti-
tuição Federal, e de outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer 
as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, direta-
mente das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Município ou das transferências federais;
II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste, pre-
viamente à assinatura do contrato, a adimplência 
do Município de São Bernardo do Campo quanto 
aos pagamentos e prestações de contas de que 
trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007, com 
a redação dada pela Resolução n° 41, de 2009,
III – o cumprimento das condições prévias ao 
primeiro desembolso;
IV – o Ministro da Fazenda conceda em caráter 
excepcional, nos termos da Portaria MF n° 276, 
de 23 de outubro de 1997, autorização para a 
concessão da garantia da União.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É favorável. 

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a votação.
Em votação.
Os Senadores e Senadoras que aprovam per-

maneçam como se encontra. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.052, DE 2012 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução n° 
48, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n° 48, de 2012, que autoriza o 

Município de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$ 20.820.000,00 (vinte milhões 
e oitocentos e vinte mil dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, para financiamento parcial do 
“Programa de Saneamento dos Mananciais da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê (Programa Mananciais)”.

Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de agos-
to de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 1.052, DE 2012

Redação final do Projeto de Resolução n° 
48, de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2012

Autoriza o Município de São Bernardo do 
Campo a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Ban-
co Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (Bird), no valor de até US$ 
20.820.000,00 (vinte milhões e oitocentos e 
vinte mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de São Bernardo do Cam-

po autorizado a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 
até US$ 20.820.000,00 (vinte milhões e oitocentos e 
vinte mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação de 
crédito referida no caput destinam-se a financiar par-
cialmente o “Programa de Saneamento Ambiental dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Pro-
grama Mananciais)”.
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Art. 2° A operação de crédito referida no art. P 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de São Bernardo do Cam-
po;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 20.820.000,00 (vinte milhões e 
oitocentos e vinte mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável (variable spre-
ad loan);
VI – desembolso: até 30 de setembro de 2015;
VII – amortização: 50 (cinqüenta) parcelas se-
mestrais consecutivas, pagas em 15 de março 
e em 15 de setembro. Cada uma das parcelas 
corresponderá a 2% (dois por cento) do valor 
do empréstimo;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela taxa de juros Libor 
semestral para dólar norte-americano, acresci-
do de um spread a ser determinado pelo Bird a 
cada exercício fiscal;
IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o valor do empréstimo 
a ser debitado em até 60 (sessenta) dias depois 
da data em que o contrato entrar em efetividade 
(com recursos próprios ou financiada pelos fun-
dos do empréstimo);
X – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centé-
simos por cento ao ano), acrescidos aos juros 
devidos e ainda não pagos.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° O contrato poderá prever as seguintes co-
berturas de risco, mediante solicitação ao credor e 
cobrança de taxa de transação:

I – conversão da taxa de juros aplicada ao mon-
tante parcial ou total do empréstimo, de flutuante 
para fixa ou vice-versa;
II – estabelecimento de tetos e bandas para flu-
tuação da taxa de juros; e
III – alteração da moeda de referência da opera-
ção de crédito para o montante já desembolsado 
e a desembolsar.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município de São Bernardo do Campo na contra-

tação da operação de crédito externo referida nesta 
Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que:

I – o Município de São Bernardo do Campo ce-
lebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas de que tratam o arts. 156, 158 e 
159, nos termos do § 4° do art. 167, todos da 
Constituição Federal, e de outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências de recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos hon-
rados, diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município ou das transfe-
rências federais;
II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste, 
previamente à assinatura do contrato, a adim-
plência do Município de São Bernardo do Cam-
po quanto aos pagamentos e às prestações de 
contas de que trata o art. 10 da Resolução n° 48, 
de 2007, do Senado Federal;
III – se cumpram as condições prévias ao pri-
meiro desembolso;
IV – o Ministro de Estado da Fazenda conceda, 
em caráter excepcional, nos termos da Portaria 
MF n° 276, de 23 de outubro de 1997, autori-
zação para a concessão da garantia da União.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final. (Pausa.)

Sem objeção do Plenário sobre a redação final, 
também considero aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Projeto de Lei da Câmara nº 35, que dispõe 
sobre a tipificação criminal de delitos de informática, 
que tem requerimento de urgência formulado, nº 776, 
lido no Expediente. 

Quero submeter o requerimento de urgência.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Sem objeção, passamos imediatamente à votação 

da matéria, que está acordada entre as Lideranças. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2012 (nº 2.793/2011, na 
Casa de origem, do Deputado Paulo Teixeira), 
que dispõe sobre a tipificação criminal de deli-
tos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e 
dá outras providências.

A matéria depende de parecer das Comissões 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. 
(Parecer nº 1.053, de 2012–CCT)

Relator: Senador Eduardo Braga, favorável ao 
projeto, com as Emendas nºs 1 a 5, que será publica-
do na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:

PARECER Nº 1.053, DE 2012

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n° 35, de 2012 
(n° 2793/2011 na Casa de Origem, do De-
putado Paulo Teixeira), que dispõe sobre 
a tipificação criminal de delitos informáti-
cos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 
outras providências.

Relator: Senador Eduardo Braga

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) n° 35, de 2012, que trata de crimes informáticos.

Em síntese, o PLC promove as seguintes altera-
ções no Código Penal (CP):

1) Primeiramente, acrescenta o art. 154-A, para 
definir o crime de invasão de dispositivo infor-
mático, punível com detenção, de três meses a 
um ano, e multa, pena aplicada também a quem 
produz, oferece, distribui, vende ou difunde pro-
gramas de computador capazes de permitir a 
invasão de dispositivo. A pena é aumentada, de 
um sexto a um terço, se da invasão resulta preju-
ízo econômico ao ofendido. Se resultar obtenção 
de informação sigilosa, comunicação eletrônica 
privada, segredos comerciais ou industriais ou 
o controle remoto não autorizado do dispositivo 
invadido, a pena será de reclusão, de seis me-
ses a dois anos, e multa. Essa pena poderá ser 
aumentada de um a dois terços, se a informação 

sigilosa ou segredo for divulgado, comercializado 
ou transmitido a terceiro, a qualquer título. Se o 
crime for praticado contra os agentes políticos 
que relaciona o § 5°, o aumento de pena será 
de um terço à metade;
2) O PLC acrescenta ao Código Penal também o 
art. 154-B, para dispor que, no crime de invasão 
de dispositivo informático, a ação penal depen-
de de representação, salvo se cometido contra a 
Administração Pública ou contra concessionárias 
de serviço público;
3) No mais, o projeto altera a redação dos arts, 
266 e 298 do CP, o primeiro para tipificar a inter-
rupção de serviço telemático ou de informação 
de utilidade pública; o segundo, no caso do cri-
me de falsificação, para equiparar a documento 
particular o cartão de crédito ou débito.

Na justificação, os autores da proposição, ilus-
tres Deputados Federais Paulo Teixeira, Luiza Erun-
dina, Manuela Dávila, João Arruda, Brizola Neto e 
Emiliano José, ressaltam que seu objetivo é “oferecer 
à sociedade uma alternativa equilibrada de repres-
são a condutas socialmente consideradas como in-
desejáveis, sem no entanto operar a criminalização 
excessiva e demasiado aberta que permitiria con-
siderar todo e qualquer cidadão como um potencial 
criminoso em seu uso cotidiano da rede mundial de 
computadores.”

Não foram apresentadas emendas ao PLC, até 
o momento.

II – Análise

A matéria trata de direito penal, cuja competência 
legislativa é da União, tendo os membros do Congres-
so nacional legitimidade de iniciativa.

Não vislumbramos vícios de constitucionalidade, 
seja formal ou material.

No mérito, temos que a proposição é convenien-
te e oportuna, pois a legislação penal se ressente de 
normas específicas para os crimes de informática, in-
clusive a captura de dados de cartões de crédito ou 
de débito, que permite sua falsificação.

Não obstante, consideramos que o texto do PLC 
pode ser aprimorado.

No art. 154-A, sugerimos que o núcleo do delito 
seja invadir, em lugar de devassar, por serem mais ade-
quados às condutas que se pretende incriminar. Ainda 
no caput desse dispositivo, receamos que a finalidade 
de “obter vantagem ilícita” esvazia os crimes de furto 
(art. 155 do CP) e estelionato (art. 171 do CP), quando 
cometidos por meio informático, que passariam a ser 
punidos de forma mais branda, sujeitos aos Juizados 
Especiais Criminais.
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No § 1° do art. 154-A, sugerimos equiparar a 
conduta de quem difunde dispositivo ou programa 
que permita a invasão do dispositivo. Além disso, 
entendemos conveniente deslocar a hipótese de “se 
o fato não constitui crime mais grave” do § 4° para o 
§ 3° do artigo.

Por fim, no art. 266 do CP, consideramos de boa 
técnica legislativa que a tipificação da interrupção do 
serviço telemático seja feita no caput, enquanto no § 
1° inserimos o verbo “perturbar”, além de ampliar o 
campo da ilicitude para a as condutas que atingem 
“outro serviço de utilidade pública.”

Oportuno informar que o Anteprojeto de novo 
Código Penal, entregue pela Comissão de Juristas 
ao Presidente do Senado Federal no último dia 27 
de junho, traz um Título inteiro sobre crimes de in-
formática, regendo a matéria de forma mais comple-
ta. Provavelmente o presente projeto será anexado 
àquela proposição quando da formação da comis-
são temporária, nos termos do art. 374, II do Regi-
mento Interno.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 35, de 2012, com as emendas 
que apresentamos a seguir:

EMENDA N° 1-CCT

Dê-se ao caput do art. 154-A, acrescido ao De-
creto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, pelo Projeto de Lei da Câmara n° 35, de 2012) 
a seguinte redação:

“Invasão de dispositivo informático

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, 
conectado ou não a rede de computadores, 
mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança e com o fim de obter, adulterar ou 
destruir dados ou informações sem autoriza-
ção expressa ou tacita do titular do dispositivo 
ou instalar vulnerabilidades:”

EMENDA N° 2-CCT

Dê-se ao § 1° do art. 154-A, acrescido ao Decreto-
-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, pelo Projeto de Lei da Câmara n° 35, de 2012, 
a seguinte redação:

“§ 1° Na mesma pena incorre quem produz, 
oferece, distribui, vende ou difunde dispositi-
vo ou programa de computador com o intuito 
de permitir a prática da conduta definida no 
caput.”

EMENDA N° 3-CCT

Dê-se aos §§ 3° e 4° do art. 154-A, acrescido 
ao Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, pelo Projeto de Lei da Câmara n° 35, 
de 2012, a seguinte redação:

“§ 3° Se da invasão resultar a obtenção de 
conteúdo de comunicações eletrônicas priva-
das, segredos comerciais ou industriais, infor-
mações sigilosas, assim definidas em lei, ou o 
controle remoto não autorizado do dispositivo 
invadido:
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa, se a conduta não constitui cri-
me mais grave .”

§ 4° Na hipótese do § 3°, aumenta-se a pena 
de um a dois terços se houver divulgação, co-
mercialização ou transmissão a terceiro, a qual-
quer título, dos dados ou informações obtidos.”

EMENDA N° 4-CCT

Dê-se ao caput do art. 266 do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, al-
terado pelo Projeto de Lei da Câmara n° 35, de 2012, 
a seguinte redação:

“Interrupção ou pe rturbação de serviço 
telegráfico, telefônico ou telemático

Art. 266. Interromper ou perturbar serviço te-
legráfico, r adiotelegráfico, telefônico ou tele-
mático, ou impedir ou dificultar-lhe o resta-
belecimento:”

EMENDA N° 5-CCT

Dê-se ao § 1° do art. 266 do Decreto-Lei n° 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, alterado 
pelo Projeto de Lei da Câmara n° 35, de 2012, a se-
guinte redação:

“§ 1º Incorre na mesma pena quem interrompe 
ou perturba serviço de informação de utilidade 
pública, ou outro serviço de utilidade pública, 
ou impede ou dificulta seu restabelecimento.”
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Dou a palavra ao Senador Eduardo Braga, 
para oferecer parecer pela CCJ. 

PARECER Nº 1.054, DE 2012–PLEN

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir o parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, para manifestar aos Srs. Senadores e às 
Srªs Senadoras da pertinência, da importância e do 
especial momento em que o Senado da República 
consegue trazer para o plenário uma matéria que diz 
respeito ao conjunto da população brasileira. 

Para que os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras 
possam ter uma dimensão da questão desses crimes 
que ocorrem e de fraudes que ocorrem no sistema ci-
bernético, seja pela utilização de sistemas financeiros 
pela Internet, seja pela utilização de cartão de crédito, 
seja pela utilização de postos de bancos 24 horas ele-
trônicos, o volume de fraude nessa operação chega ao 
montante de 1,5 bilhão de operações fraudulentas, em 
um total de 58 bilhões de operações que acontecem 
através de movimentação cibernética, via informática, 
via Internet e através dos caixas eletrônicos, com uma 
representação e um impacto no sistema financeiro, que 
atinge a população usuária ou não do sistema, porque 
acaba onerando o sistema financeiro brasileiro com 
uma perda da ordem de R$2 bilhões/ano.

Obviamente, até a aprovação dessa matéria pelo 
Senado e pela Câmara, portanto, pelo Congresso Na-
cional, a tipificação desses crimes se dá apenas por 
analogia ao Código Penal Brasileiro, que data de 1940. 
Aliás, por iniciativa de V. Exª, Presidente Sarney, foi já 
elaborada uma proposta, encaminhada a uma comis-
são especial presidida pelo Senador Eunício Oliveira 
e relatada pelo Senador Pedro Taques, composta por 
outros Senadores, para elaboração do projeto apre-
sentado para a Comissão de Constituição e Justiça, 
através de V. Exª, com absoluta consciência da neces-
sidade de modernização do Código Penal.

Portanto, dizer da pertinência, da constitucionali-
dade, da legitimidade do projeto, da oportunidade, dizer 
da aprovação no dia de hoje na construção de um texto 
e de um relatório na CCT, que foi consensuado com o 
Governo Federal, com o Executivo, com as bancadas 
de oposição, com as bancadas da base governista, 
com as lideranças. Alcançamos, portanto, um parecer 
favorável, aprovado por unanimidade.

Acredito, Sr. Presidente, que, na Comissão de 
Constituição e Justiça, não seja diferente. Portanto, 
quero aqui emitir, mais uma vez, o parecer favorável 
para a aprovação dessa importante matéria, que tra-
rá tranquilidade, segurança jurídica, segurança para o 
uso desse mecanismo tão importante para a compe-

titividade e para a modernidade do sistema brasileiro, 
não apenas financeiro, mas de compras eletrônicas.

Aqui, nesta Casa, uma matéria relatada pelo 
Senador Renan Calheiros restabeleceu o comércio 
eletrônico, com a partilha de seus recursos e dos 
seus tributos.

Portanto, dizer da constitucionalidade, da perti-
nência e do parecer favorável que elaboramos tanto 
na CCT quanto na CCJ, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Walter Pinheiro, para discutir.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mui-
to rapidamente quero corroborar com as posições já 
aqui levantadas pelo Senador Eduardo Braga. Fizemos 
essa discussão hoje, Sr. Presidente, na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, mas quero chamar a atenção 
para um aspecto muito importante, que vai ao encon-
tro inclusive da medida assumida por V. Exª no que diz 
respeito a essa Comissão do Código Penal. 

É exatamente a correlação, Senador Eduardo 
Braga, que é necessário se fazer hoje com a legislação 
existente, mas é uma legislação existente que não toca 
ou nem tangencia sequer esse conjunto de crimes que 
se praticam a partir exatamente das possibilidades ou 
das fragilidades desse novo tempo, poderíamos chamar 
assim, entre aspas, do “uso de ferramentas tecnológicas”. 

Então, é fundamental que nós adiantemos essa 
medida com esse projeto, até para sedimentar o ca-
minho na preparação do Código Penal. Já há ele-
mentos consistentes para a elaboração de uma nova 
legislação, que entenda esses processos e as suas 
facilidades; que considere a possibilidade inclusive 
dessa manipulação hoje na mão de cada cidadão, a 
partir do acesso à Internet móvel, da ação da Inter-
net Bank, do processamento envolvendo o chamado 
dinheiro eletrônico. E, de outra forma, Sr. Presidente, 
não só os crimes cometidos no sistema financeiro, 
mas, por exemplo, os crimes de injúria, a possibilida-
de da utilização da Internet para invasão de base de 
dados de cada cidadão, o que é algo extremamente 
perigoso e que fragiliza a vida de cada um. Não só na 
injúria, mas também com a utilização desses dados 
para obter vantagem, extraindo, a partir desses dados, 
determinadas vantagens do indivíduo, do cidadão, en-
fim, das instituições.

Por isso, é muito importante que aprovemos esta 
matéria e, consequentemente, discutamos o aprimo-
ramento e sua relação com o Código Penal, que só 
deve ter encaminhamento, no que diz respeito à co-
leta de emendas, só provavelmente a partir do dia 25 
de novembro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente; Srs. Senadores, o Sr. Presidente José 
Sarney nomeou, há coisa de três semanas, um mês, 
no máximo, uma comissão especial – e tive a honra 
de ele me nomear para essa comissão – para discutir 
o novo Código Penal Brasileiro, uma vez que o que 
está em vigor, no que diz respeito a sua Parte Espe-
cial – ou seja, a parte do Código que define os crimes 
e as penas –, data de 1940, quando o Brasil era outro, 
muito diferente do que é hoje; quando a Constituição 
que vigorava na época era outorgada, imposta, a cha-
mada Polaca de 37.

O Sr. Senador José Sarney, no momento em que 
recebeu o anteprojeto elaborado por uma comissão de 
juristas, a partir da iniciativa do Senador Pedro Taques, 
enfatizou a importância dessa elaboração para a qual 
todos estamos convocados: dar um novo Código Pe-
nal ao nosso País.

Uma das razões, inclusive apresentadas pelo Sr. 
Presidente em solenidade ocorrida aqui, no recinto do 
plenário, uma das razões desse esforço de codificação 
era o fato de que, entre 1940 e hoje, mais de 100 leis 
extravagantes, criando tipos penais, foram promulgadas 
no nosso País, gerando uma enorme confusão e uma 
enorme desproporção entre crimes e penas. Esse foi 
um argumento absolutamente indiscutível. É preciso 
a conveniência de um Código reunindo matérias que 
digam respeito à proteção de bens jurídicos de tal or-
dem relevantes que mereçam ser cominadas as penas 
àqueles que os ofendem. A importância dessa codifi-
cação avulta aos olhos de todos, quando nós vemos 
que crimes relativamente banais recebem hoje penas 
mais graves do que crimes gravíssimos.

E, no meio desse esforço, Sr. Presidente, o Sena-
do se prepara a votar hoje, agora, mais uma lei extrava-
gante, uma lei sobre crimes cibernéticos, contrariando, 
na contramão, na contracorrente, todo o esforço que 
está sendo feito pela Casa de reforma do Código Penal.

Ora, o prazo de emendas ainda está aberto, o 
prazo de emendas não se encerrou. Que sinal nós 
vamos dar à sociedade brasileira, à opinião pública 
brasileira, àqueles que esperam de nós uma resposta 
na forma de um novo Código Penal, se, no meio desta 
obra, nós desviamos o nosso caminho e aprovamos 
uma lei extravagante, uma lei que deveria e deve es-
tar no Código Penal, no corpo do Código Penal, como 
está, aliás, no corpo do anteprojeto que nós estamos 
examinando?

Mas dizer: “Os crimes cibernéticos são muito 
graves”. Sim, são muito graves, é verdade, mas os cri-

mes contra a vida são muito graves, os crimes contra 
a pessoa em geral são muito graves, os crimes contra 
o meio ambiente são muito graves, os crimes contra a 
dignidade sexual são muito graves! Isso não é razão 
para que nós comecemos agora a desfazer aquilo que 
começa a ser concatenado nesta comissão! Não há 
razão alguma para isso! É grave? É grave, sim! Mas 
os outros crimes também são graves! E o que é mais 
grave é aprovarmos uma lei que não guarde propor-
ção com outros tipos penais previstos em outras leis.

Vou lhes dar um exemplo, Srs. Senadores: existe 
a previsão da pena de 1 a 5 anos de prisão para aquele 
que falsificar documento particular. Muito bem. Qual é 
a pena que se aplica hoje a quem molesta incapaz ou 
a quem pratica extorsão mediante sequestro? Guarda 
alguma proporção com a pena que se pretende impor 
à falsificação de documento particular? Alguém exa-
minou isso nesta Casa? Alguém pesou isso antes de 
votar esse projeto de lei? Eu confesso a V. Exª que não 
pesei, e deveríamos todos pesar. O que é mais grave: 
falsificar documento particular ou molestar o incapaz? 
O que é mais grave: falsificar um documento particular 
ou praticar uma extorsão mediante sequestro, o cha-
mado “sequestro relâmpago”?

Eu digo aos senhores, em sã consciência, que eu 
não sei. Esse projeto foi aprovado hoje, na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, contra o meu voto, e hoje à 
tarde está no plenário do Senado. Eu duvido que al-
gum dos senhores e das senhoras possa responder 
à pergunta que eu faço agora! E vamos votar assim 
mesmo? Sinceramente, Srs. Senadores!

Penso que, se o Senado votar essa matéria ago-
ra, eu me pergunto a mim mesmo e a todos os demais 
Senadores que integram a comissão especial o que 
estamos fazendo lá. O que vamos fazer lá?

Portanto, Sr. Presidente, o que eu proponho é 
que se recolha essa matéria e se dirija, na forma de 
emenda, a proposta que hoje está sendo examinada 
no Plenário à Comissão que está elaborando o Códi-
go Penal.

É isso!
Quero manifestar a minha perfeita perplexidade 

diante do que está ocorrendo hoje no Plenário do Se-
nado, com todo respeito aos meus colegas que enca-
recem a urgência na deliberação desta matéria, em 
função da gravidade e da lesividade dos crimes que 
estão previstos nessa legislação.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Fer-
reira, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka, Bloco/
PMDB – MS) – Continua em discussão.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka, Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto.

Continua inscrito, para discutir, o Senador Tomás 
Correia. Logo em seguida, o Senador Ricardo Ferraço.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Armando 
Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria solicitar a leitura do requerimento de urgência 
que foi aprovado hoje, na CCJ, sobre o Projeto nº 74.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta o Plenário se 
há alguma obstrução ao requerimento à matéria que 
autoriza o Banco Central do Brasil a doar ao Estado 
de Pernambuco imóvel que especifica. (Pausa.)

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2012 
(REQUERIMENTO Nº 51, DE 2012-CCJ)

Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para 
o PLC nº 74, de 2012.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012. –  
Senador Armando Monteiro.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E não havendo contestação, será in-
cluído na pauta da Ordem do Dia desta sessão.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Tomás Correia.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, esse projeto, na verdade, 
entendo que vai na contramão do esforço que se está 
fazendo no sentido de votar aqui, de mudar, de con-
centrar e compilar toda a legislação penal em um único 
diploma, no caso o Código Penal.

Sabemos que a proposta da Comissão de Ju-
ristas foi feita no sentido de reunir toda a legislação 
penal extravagante, toda a legislação penal, inclusive 
a Lei das Contravenções Penais, no sentido de fazer 
um único diploma e oferecê-lo ao País, que tem o Pre-
sidente José Sarney como condutor desse processo, 
e hoje estamos aqui a votar mais um projeto de lei ex-
travagante, mais um projeto de lei que vai fixar crime 
fora do Código Penal.

Então, eu entendo, Sr. Presidente, que, na ver-
dade, esse projeto vem na contramão daquilo que se 
pretende.

Nós queremos, afinal, oferecer ao País um di-
ploma penal único, um documento concentrado, um 
documento que reúna toda a legislação penal num úni-
co código? Ou nós queremos fazer o que vinha antes: 
criar uma lei para cada tipo penal que possa aparecer?

De sorte, Sr. Presidente, que entendo que esse 
projeto vem na contramão daquilo que se propõe dis-
cutir dentro do Código Penal.

Eu, portanto, nesse ponto, sou totalmente con-
trário a esse projeto porque entendo ser um projeto 
que vem – repito – na contramão daquilo que se está 
propondo. Ou nós queremos uma legislação enxuta, 
uma legislação única, que discipline as condutas penais 
neste País, ou vamos criar, para cada tipo penal, uma 
lei separada, e aí, novamente, teremos uma bagunça 
geral sobre a legislação penal.

Meu voto será contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Continua em discussão.
Para discutir, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/ PMDB – ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há poucas semanas, nós delibe-
ramos aqui no Senado uma proposta que redistribuiu 
o ICMS do comércio eletrônico. Também quando da 
Constituição de 1988, em função de ser irrelevante, o 

comércio eletrônico não foi acolhido, não foi abrigado 
pelo texto constitucional.

Neste momento, nós estamos aqui tipificando, nós 
estamos aqui definindo as penas para todos aqueles 
que praticarem delitos cibernéticos.

Em sã consciência, todos nós, evidentemente, 
temos a convicção sobre a necessidade de nós aco-
lhermos esse tema, porque o Código Penal, em 1940, 
não previu naturalmente que esse tipo penal pudesse 
ser acolhido, pudesse existir.

Portanto, no mérito, somos absolutamente favo-
ráveis. Mas o Senador Aloysio Nunes Ferreira chama 
atenção para um fato absolutamente pertinente, ade-
quado, tempestivo. Evidentemente, nós precisamos 
buscar a efetividade para a tipificação e as penas para 
os crimes que são cometidos na plataforma eletrônica. 
Mas a situação está ficando cada vez mais constran-
gedora para todos nós, Senador Agripino, que fomos 
indicados pelos nossos partidos para compormos essa 
comissão especial que está redesenhando todo Códi-
go Penal brasileiro, que é de 1940.

A todo momento, somos surpreendidos porque, 
em princípio, houve ato da Mesa que definiu que todos 
os projetos relacionados com o Código Penal estariam 
apensados a essa Comissão. E o que estamos assis-
tindo, aqui e acolá, é que esses projetos estão sendo 
desapensados; e desapensados no varejo.

Isso me parece conduzir para um enfraquecimento 
da Comissão Especial que está debatendo o Código 
Penal, até porque o Regimento Interno também não 
determina, através do artigo 374, que matéria de códi-
go tenha que ir à Comissão de Constituição e Justiça. 
Matéria de código tem rito próprio, tem rito específico. 
Mas definiu a Mesa que esta matéria, além da sua 
abordagem por parte da Comissão, vai à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Ora, o meu receio é que da mesma forma com 
que tentamos aqui fazer a reforma política e não a 
fizemos – e ela saiu da pauta e foi para as calendas 
–, hoje, nós podemos estar cometendo um ato de es-
vaziamento contra essa proposta que foi muito bem 
concebida, uma iniciativa do Senador Pedro Taques 
acolhida pelo Senador Sarney, que, em bom tempo, 
constituiu uma comissão de notáveis que elaborou um 
pré-projeto, que sistematizou as quase 130 leis extra-
vagantes ao sistema penal brasileiro.

Então, evidentemente que, no mérito, todos nós 
precisamos trabalhar pela efetividade, pela punição 
dos crimes que não estão acolhidos pelo Código Pe-
nal. Mas, na prática, está me parecendo que o Senado 
precisa definir o que quer dos seus Senadores, como 
ordenar os debates aqui na Casa, porque estamos ati-
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rando para tudo quanto é lado e estamos, na prática, 
esvaziando o nosso próprio esforço. Então, sou levado, 
sou movido a concordar ipsis litteris com o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, porque está me parecendo 
que estamos sendo movidos pela improvisação, em 
que pese ao reconhecimento e à necessidade de nós 
disciplinarmos, tipificarmos, elegermos penas que 
possam conter, possam inibir, possam punir crimes 
cometidos sob a plataforma eletrônica, os chamados 
crimes cibernéticos. 

Nós precisamos, no interior da Comissão, que 
é presidida pelo Senador Eunício Oliveira, que é rela-
tada pelo Senador Pedro Taques e composta por 11 
Senadores, definir, afinal de contas, qual é o papel que 
estaremos cumprindo na reforma do Código Penal, 
sob pena de vermos esse debate tão esperado, uma 
expectativa depositada, enfim, sobre ele, sem poder 
produzir resultados efetivos, por conta da ausência 
de um ordenamento, de um gerenciamento, para que 
essas matérias possam ter princípio, meio e fim – no 
caso uma matéria tão importante, como é a definição 
e a construção do novo Código Penal Brasileiro. 

No mérito, absolutamente favorável com relação 
à tempestividade e à necessidade de nós legislarmos 
sobre este tema. Mas, faço coro e associo-me à ma-
nifestação, à reclamação – eu diria mais –, à indigna-
ção do Senador Aloysio Nunes Ferreira, porque, por 
um lado, nós criamos uma comissão e, por outro lado, 
nós estamos esvaziando essa comissão, porque nos 
foi dada a delegação para que nós organizássemos o 
sistema penal brasileiro, trouxéssemos as preocupa-
ções mais contemporâneas e organizássemos isso para 
além das quase 130 leis extravagantes ao Código Penal. 

Nós estamos, portanto, diante de uma encruzilha-
da e me parece que a Mesa precisa ordenar, disciplinar 
esses trabalhos, para que eles possam corresponder 
às expectativas sociais.

Muito obrigado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na mesma linha, eu queria manifestar a minha in-
conformidade, porque considero que a votação deste 
projeto é um desprestígio. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Armando Monteiro, eu estou 
com vários inscritos. Eu quero inscrever V. Exa para 
falar sobre o assunto, senão serei indelicado com os 
Senadores que estão inscritos. Posso inscrever V. Exa?

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Está bem. Eu solicito, então, a inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª s 
e Srs. Senadores, muitas coisas sensatas foram faladas 
ao longo da discussão desta matéria. Ocorre que, na 
minha opinião, governar, legislar é eleger prioridades, 
inclusive escalonar no tempo as providências que in-
teressam à sociedade. 

Do que é que nós estamos tratando? De criar 
uma legislação específica, com uma conotação mui-
to própria, com características muito singulares, para 
coibir uma coisa muito nova, que é o crime eletrônico. 

Senador Eduardo Braga, V. Exª foi Relator dessa 
matéria e produziu um belo resultado, um belo trabalho.

Senador Ricardo Ferraço, V. Exª estava hoje na 
comissão, na CCT, como o Senador Aloysio Nunes, que 
apreciou essa matéria, votou e arremeteu em regime 
de urgência para o plenário. E V. Exª é testemunha dos 
fatos que lá foram colocados, Senador Benedito de Lira. 

Senador Benedito, V. Exª sabe quanto significam 
hoje os crimes eletrônicos em valor monetário? A gente 
sabe, ouve falar muito dos ataques, dos assaltos aos 
caixas eletrônicos. As imagens de televisão com aque-
las cédulas manchadas de vermelho, os depoimentos, 
as fotografias, os filmes da explosão dos caixas ele-
trônicos. Sabe quanto significa aquilo para o sistema 
financeiro em matéria de perdas, quanto significou o 
ano passado? R$20 milhões de reais. R$20 milhões 
de reais. 

Nós estamos tratando do crime eletrônico, que é 
isso mais a fraude do cartão de crédito, mais a fraude 
da compra pelo comércio eletrônico, que é uma coisa 
que está crescendo exponencialmente. Sabe quanto 
significou, ano passado, enquanto foram 20 milhões as 
perdas do sistema financeiro com os ataques a caixas 
eletrônicos, sabe quanto significou a perda no siste-
ma financeiro relativa ao crime eletrônico, cartão de 
crédito, comércio eletrônico fraudado, ataque a caixa 
eletrônico? R$2 bilhões de reais. 

Senador Benedito, eu não tenho condição, nem V. 
Exª tem, nós temos muita vontade de baixar o spread 
bancário, que é uma forma de você oferecer ao cidadão 
comum o empréstimo a juro baixo, de forma sustentada. 
Só que V. Exª e eu não temos condições, porque não 
somos Presidente de República. Não temos condições 
de baixar o compulsório, que no Brasil é 55%, na Es-
panha é 0%; não temos condições de baixar a carga 
tributária sobre os bancos. Aí, sim, você produziria 
um belíssimo resultado em matéria de diminuição do 
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spread, que é pedra de torque para você baixar taxa 
de juros de forma sustentada. Agora, você no Con-
gresso Nacional ter a oportunidade de penalizar com 
cadeia para o hacker esperto e evitar que se percam 
R$2 bilhões de reais, que vão influenciar diretamente 
no spread bancário, aí eu acho que é responsabilidade 
do Congresso Nacional 

“Ah, mas é preciso que se aguarde a oportuni-
dade de vir isso no Código Penal.”

Senador Cristovam Buarque, Senador Clésio, até 
que se vote a atualização do Código de Processo Pe-
nal, pode passar muito tempo, e esses R$2 bilhões de 
perda que se poderia, Senador Cristovam, economizar 
para diminuir o spread podem se transformar em R$3 
bilhões, R$4 bilhões, R$5 bilhões e você pode dar um 
tiro no pé em relação à atuação congressual.

Por que não dar um tiro na mosca para derrotar 
os R$2 bilhões? Por que não votar esta matéria agora? 
Qual é o conflito que há com o Código Penal? Vota-se 
esta matéria, que será considerada com as nuanças 
particulares do Código Penal. Quando ele estiver em 
processo de votação, aquilo que se votou, produto do 
trabalho esmerado do Senador Eduardo Braga, se in-
corporará ao Código de Processo Penal, mas você dá 
à sociedade um instrumento de contenção, de policia-
mento ao crime eletrônico. Você protege a sociedade 
com uma legislação nova e moderna.

Eu sou daqueles que acham que o Congresso 
Nacional existe para prestar serviços, votando leis que 
interessem ao cidadão comum. Este é o tipo de lei que 
interessa ao cidadão comum, porque ele será o benefi-
ciário direto. Primeiro de tudo porque, até agora, o ha-
cker pratica o delito – pratica hoje e pratica amanhã –, 
mas, flagrado na prática do delito, não há penalização 
definida em código nenhum para prejudicá-lo ou para 
colocá-lo na cadeia. Na hora em que esse Código, na 
hora em que essa lei for aprovada, se obterá um ins-
trumento precioso de contenção do crime eletrônico.

Por essa razão, eu pondero ao próprio Senador 
Ricardo Ferraço, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira: 
aprova-se esta lei de combate ao crime eletrônico, 
considerando-a como lei na votação ou na elaboração 
da atualização do Código de Processo Penal – já con-
cedo a V. Exª um aparte –, sem privar, evidentemente, 
a sociedade de um instrumento de proteção ao crime 
eletrônico praticado pelo hacker, um indivíduo esper-
tíssimo que tem que ser vigiado com esperteza.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao Sena-
dor Aloysio Nunes.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Nobre Senador Agripino, V. Exª sabe o quanto para 
mim é difícil ficar contra V. Exª numa matéria, embora 

seja uma oposição meramente episódica, mas o fato 
é, Sr. Senador, que nós não temos sequer parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nós va-
mos aprovar uma mudança no Código Penal brasileiro 
ao mesmo tempo em que estamos trabalhando para 
reformá-lo no seu conjunto? Reformar um pedacinho 
dele, num tema importantíssimo, não nego razão a 
V. Exª, num tema importantíssimo e gravíssimo, sem 
que sequer a Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado seja ouvida? 

Por isso, Senador Agripino, seria de excelente 
alvitre pelo menos ouvirmos a Comissão de Consti-
tuição e Justiça sobre uma lei penal. Existe alguma 
compatibilidade entre as penas que são culminadas 
aos crimes previstos neste projeto de lei e as penas 
culminadas a outros crimes no Código Penal em vigor? 
Enfim, são essas questões que creio mereçam um 
estudo minimamente criterioso por parte do Senado. 
Votamos hoje de manhã, na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, foi incluído extrapauta esse tema, não es-
tava sequer previsto na pauta, não tivemos condições 
de estudá-lo – essa é que é a verdade – não estava na 
pauta, e me preparo quando vou para as comissões, 
verifico os projetos que estão em pauta e esse não 
estava. Foi aprovado hoje de manhã e agora no Ple-
nário. Convenhamos, meu querido Líder e caríssimo 
amigo Senador José Agripino, é ir depressa demais 
com o andor num assunto de extrema gravidade e que 
merece ser cuidado com muito mais zelo, penso eu, 
do que estamos fazendo nesta tarde.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Claro e já responderei aos dois ao mesmo tempo. 
Com muito prazer.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES. Sem 
revisão do orador.) – Na prática, o ato da Mesa que 
constituiu a Comissão Especial determinou e definiu 
que todas as matérias relacionadas a Código Penal 
seriam apensadas. O que estamos observando na 
prática? Diversos são os requerimentos solicitando o 
desapensamento das matérias que estão sob análise 
dessa Comissão Especial. Então, no mérito, não há 
discordância. Precisamos dar efetividade a esse tipo de 
crime que vem penalizando a pessoa física, a pessoa 
jurídica, que não está tipificado. Não há discussão em 
relação a esse tema, mas há divergência em relação 
à forma com que se organiza, com que se ordena um 
debate tão importante como esse, sob pena de bana-
lizarmos – esta que é a palavra – tornarmos medío-
cre o papel da Comissão Especial, que foi constituída 
para essa finalidade, sob pena de outras matérias, não 
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apenas essa, mas tantas outras serem desapensadas 
e a conclusão objetiva é o esvaziamento, a desmora-
lização da Comissão Especial que foi constituída por 
nós para edificarmos um novo Código Penal à luz da 
conjuntura contemporânea. Muito obrigado a S. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª me concede um aparte Senador?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Em seguida. 

Agora, acho que posso responder logo as indaga-
ções, as preocupações do Senador Ricardo Ferraço e 
do Senador Aloysio Nunes, porque acho que, em boa 
medida, poderá corrigir o equívoco que está havendo. 

E aqui eu peço, inclusive, o socorro do Relator, 
o Senador Eduardo Braga, para o que eu vou dizer.

Essa matéria, que nós estamos apreciando e 
votando, fundamentalmente, tipifica o crime eletrôni-
co e aplica a pena no que está previsto no Código de 
Processo Penal. Ele tipifica, fala o que é o chupa-ca-
bra. Ninguém sabe, não está em canto nenhum. Ele 
tipifica claramente. O chupa-cabra é uma coisa que 
se coloca no caixa eletrônico para sugar uma senha, 
para fraudar alguém.

Então, tipifica claramente o crime eletrônico e re-
mete a pena para o Processo Penal. Só que remete de 
forma pesada, que foi a minha preocupação maior nas 
emendas que apresentei ao Senador Eduardo Braga.

Na medida em que ele não fere o Código Penal, 
e esse é o meu entendimento, ele pode ser aprovado. 
Tipifica o crime. E o Código de Processo Penal, quando 
for atualizado, o levará em consideração sem que haja 
o prejuízo no tempo de se fazer a coibição ao hacker – 
aquele que pratica o crime eletrônico, hoje penaliza o 
sistema financeiro em dois bilhões e leva a sociedade 
a pagar um spread mais alto, um juro mais alto pelo 
cometimento de um crime que não está suficiente-
mente combatido, porque não há amparo de uma lei.

Ouço, com prazer, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Agripino, apenas uma indagação, se V. Exª poderia 
fazê-la ao relator na Comissão de Ciência e Tecnologia: 
este projeto padece de inconstitucionalidade material? 
Sim ou não? Se essa análise foi feita lá na Comissão 
de Ciência e Tecnologia. Só isso. Se a Comissão de 
Ciência e Tecnologia fez a análise da compatibilidade, 
da adequação do projeto com a Constituição, a Co-
missão de Ciência e Tecnologia está exorbitando de 
sua atribuição regimental. Eu só tenho esta dúvida: a 
Comissão de Ciência e Tecnologia fez a compatibili-
dade vertical entre o projeto e a Lei Fundamental da 
República, conforme determina o Regimento Interno? 

Só essa pergunta. E parabenizando V. Exª pela fala. 
Essa pergunta merece uma resposta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Eu gostaria, evidentemente, como não sou relator da 
matéria, de me socorrer do Senador Eduardo Braga, 
que aqui está presente e foi relator. Debruçou sobre a 
matéria durante um bom tempo e pode dar resposta 
ao Plenário e a V. Exª.

A minha preocupação, que aqui já expus, é com 
a proteção à sociedade contra um delito que é novo, 
é contemporâneo: é o crime eletrônico, que não é res-
guardado por nenhuma legislação moderna que coí-
ba a prática do delito pelo hacker, que – repito – é um 
contraventor esperto e que tem de ter, com urgência, 
um instrumento de lei para combatê-lo à altura.

Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Meu 

caro Senador Agripino, primeiro para dizer a V. Exª 
que entendo que é absolutamente justificável a pre-
ocupação de todos os Senadores e Senadoras que 
se manifestaram a respeito do Código de Processo 
Penal. Mas faço algumas indagações a esta Casa: 
quando estaremos com o novo Código de Processo 
Penal aprovado pelo Senado? Daqui a uma semana? 
Daqui a um mês? Daqui a seis meses? Daqui a um 
ano? Nós estamos, neste exato momento, como foi 
dito por todos os oradores, numa Comissão Especial, 
designada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Mas pela tramitação designada pelo Sr. Presidente do 
Senado, a tramitação desse Código de Processo Pe-
nal será da Comissão Especial para a Comissão de 
Constituição e Justiça, e da Comissão de Constituição 
e Justiça – aí sim – para o Plenário desta Casa. Eu 
não vejo, sinceramente, onde está a gritante incoerên-
cia, alegada por alguns Senadores, de nós tentarmos, 
diante do vácuo, diante da inexistência de uma legis-
lação específica sobre um crime que está ocorrendo 
cada vez mais e de forma mais acelerada na socieda-
de brasileira. Estamos vendo isso todos os dias pelos 
meios de comunicação e pelos registros de boletins 
de ocorrência nas delegacias brasileiras, com impacto, 
inclusive, no sistema financeiro nacional; com prejuí-
zos que alcançam não as instituições bancárias, mas o 
cidadão, porque esse prejuízo acaba onerando a taxa 
de juros cobrada do cidadão comum, a taxa de juros 
cobrada do cidadão que usa o cartão de crédito e não 
tem dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito 
no final do mês. Ora, alguns Senadores perguntam da 
constitucionalidade da matéria. O primeiro debate que 
aconteceu na tarde de hoje sobre esta matéria, aqui 
no plenário, foi exatamente o Presidente José Sarney 
designando um relator, no plenário, para proferir o rela-
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tório da Comissão de Constituição e Justiça! Portanto, 
não vejo, sinceramente, onde está o conflito, porque 
se o Senado aprova o texto apresentado e o relatório 
apresentado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
com a contribuição de muitos Senadores – pode ser 
que outros não tiveram a oportunidade, mas muitos 
contribuíram de forma meritória – nós estaremos dando 
um passo para dar uma resposta de curto prazo para 
a tipificação e para a punição de crimes que estão se 
avolumando geometricamente na sociedade brasileira. 
Isso nada impede que o eminente e brilhante traba-
lho do Senador Pedro Taques, juntamente com todos 
os membros da Comissão Especial, designada pela 
Mesa, conclua que ele não possa ser aprimorado, que 
ele não possa ser sistematizado, que ele não possa ser 
melhorado na elaboração do novo Código Penal. Não 
há nenhum conflito, não há nenhuma prejudicialidade 
para a matéria, não há nenhuma usurpação do direito 
da Comissão Especial. Ao contrário, o que nós estamos 
tentando fazer é dar resposta à sociedade brasileira 
sobre um crime que está crescendo geometricamente 
contra os direitos individuais, contra os direitos coleti-
vos, contra o direito da propriedade intelectual, contra 
o direito financeiro e contra o direito comercial neste 
País. Portanto, Senador Agripino, quero aqui manifestar 
um apelo aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras pela 
eminente urgência da sociedade brasileira em ter uma 
lei que possa tipificar, penalizar e levar a julgamento 
crimes que se avolumam geometricamente através das 
redes de Internet e através do mecanismo cibernético.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado, Senador Eduardo Braga.

Sr. Presidente, só para concluir. Todos nós sa-
bemos que o processo legislativo - em qualquer país 
do mundo, não é no Brasil só – tem etapas, ele é de-
morado, e precisa ser. Agora, o processo legislativo 
tem que se compatibilizar com as urgências do País. 
Há um fato que não é antigo, é um fato novo. V. Exª 
liga a rádio ou a televisão, ou vê os jornais e toma a 
informação do quanto está crescendo o comércio ele-
trônico no nosso País. É uma coisa inimaginável. As 
legislações tributárias dos Estados estão voltando suas 
atenções para esse fato, porque ele está prejudicando 
alguns Estados em detrimento de outros e os Estados 
e a União estão discutindo a legislação tributária do 
comércio eletrônico,

Pela força do fato, estamos falando disso, de um 
fato moderno, comércio eletrônico, a fraude no comér-
cio eletrônico, que é um fato moderno, recente e mui-
to forte, poderoso, dos cartões de crédito fraudados, 
no ataque aos caixas eletrônicos pelos chupa-cabras. 
E o que estamos propondo e apresentando ao País 

é uma legislação que tipifica o crime eletrônico, mais 
nada, tipifica o crime eletrônico e remete para que o 
Código Penal aplique a pena, que não pode ser de 
seis dias, nem de seis meses de cadeia porque vai 
ficar em liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para concluir, Senador.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Tem 
que ser de dois anos, três anos, cinco anos, seis anos, 
para que um hacker, que, repito, é um sujeito esperto, 
tenha a sua atividade criminosa devidamente contida, 
com uma legislação que tipifique o crime e o criminoso 
e coloque este na grade, se for o caso. Do contrário, 
você vai perpetuar o processo de impunidade e, em 
nome do combate à impunidade, é que este projeto 
está sendo analisado e apreciado, e é em nome do 
combate à impunidade que peço o voto deste Plenário 
a favor de sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Continua em discussão.

Para discutir o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, para que serve a Comissão? A 
Comissão não serve mais para absolutamente nada, 
senhores, porque um Código precisa ter um sistema, 
precisam ser interligados os seus crimes, o seu precei-
to primário e o seu preceito secundário, que é a pena. 
Isso recebe o nome de codificação. 

Senador Eduardo Braga, quantas pessoas mor-
reram no Brasil, hoje, vítimas de homicídio? Quantos? 
Quantos condenados foram soltos hoje, porque a pena 
de homicídio no Brasil, homicídio chamado simples, é 
de seis anos de reclusão? E não estamos preocupados 
com homicídio, com perdas de vida, mas com dinheiro, 
com este tipo de crime. Com todo respeito, esvaziar a 
Comissão é perdermos a necessidade da codificação 
desta legislação. Crimes ocorrem todos os instantes. 
O nosso Código é de 1940. O que temos que fazer é 
um esforço, para que possamos votar um novo Códi-
go. Este Código não é um Código de Processo Penal, 
mas um Código Penal que vai estabelecer um sistema 
entre as penas e os crimes.

Agora, votar um projeto de lei que trata de crime 
e pena sem passar pela Comissão de Constituição e 
Justiça – e entendi o parecer aqui em plenário –, isso 
é um absurdo, Senadores. É desmerecer a Comissão 
que está prevista no art. 58, §2º, da Constituição, que 
faz o controle preventivo da constitucionalidade, que 
faz a adequação do preceito secundário da pena com a 
Constituição da República. Qual é a pena? Essa pena 
é razoável? Essa pena é proporcional? 
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Tendo em conta outros bens jurídicos que estão 
sendo protegidos pelo projeto do novo Código Penal, 
Sr. Presidente, penso, como Relator da Comissão Es-
pecial que está a tratar do novo Código Penal, que não 
exista mais razão para esta Comissão. Um cesteiro que 
faz um cesto faz cem. Todos os dias, teremos novas 
modificações da chamada legislação de emergência, 
da chamada inflação legislativa, criação de tipos pe-
nais para agradar esse ou aquele segmento. Precisa-
mos ter um código que tenha o sistema, um código 
que tenha penas e crimes que sejam razoáveis com 
a Constituição de 1988. Agora, esse projeto nem pela 
CCJ passou! Portanto, é um projeto que está sendo 
aprovado, mais uma vez, de afogadilho pelo Senado 
da República. Mais uma vez de afogadilho em nome da 
chamada legislação de emergência. Não podemos ter 
uma legislação de emergência; precisamos de uma lei 
penal que proteja bens jurídicos que sejam importantes 
para a sociedade, mas esses bens jurídicos precisam 
ter uma proporcionalidade. Infelizmente, isso não está 
sendo tratado em esse projeto.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pois 
não, Senador Tomás, para minha alegria e honra.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nador Pedro Taques, não me arriscaria a dizer, mas 
tenho a impressão de que é o primeiro projeto que este 
Senado vota aqui sem passar pela Comissão de Justi-
ça. Tenho a impressão. Mas o que acho interessante é 
que esse projeto não tramitou na Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Então, não poderia ter um parecer 
aqui, em nome da Comissão, se não andou por lá, se 
não veio de lá. Não poderia ter tido aqui um parecer 
em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Eu 
queria perguntar a V. Exª, que é Relator do Código 
Penal, se essa matéria já não está, inclusive, contem-
plada no Código Penal, na proposta do Código Penal.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
está no projeto.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – En-
tão, não há razão. Poderia até colher essa sugestão e 
inseri-la no Código Penal como uma proposta valiosa 
para aproveitamento do Código Penal como emenda. 
Acho que seria o mais adequado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – V. 
Exª tem razão. O mérito... Não estamos discutindo o 
mérito. Estamos discutindo a forma. 

Esse projeto, Senador Eduardo Braga, pode ser 
alegado como inconstitucional material e formalmente: 
material, porque não há razoabilidade com o projeto 
que está sendo votado, e formalmente, em razão da 

desobediência ao devido processo legislativo consti-
tucional. Um projeto que cria um preceito criminal sem 
passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ele 
foi votado no Senado da República em um dia, com 
todo respeito, isso me parece algo inconstitucional.

Pois não, Senador Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V. 

Exª foi designado por todos nós Relator na Comissão 
Especial que está debruçada sobre o novo Código Pe-
nal. Tramitação de código é definida em nosso Regi-
mento pelo art. 374. Ali define que a matéria, após ser 
debatida na Comissão, vem direto para plenário. Não 
sei a razão, o objeto, a necessidade de esse Código 
Penal, após a Comissão, essa proposta de Código Pe-
nal, após a Comissão, ser submetida à Comissão de 
Constituição e Justiça. Acho que este é o momento para 
chamarmos a atenção da Mesa Diretora, do nosso Pre-
sidente Sarney para a necessidade de termos princípio, 
meio e fim para o debate do Código Penal. Porque, se 
não há necessidade, se não há previsão regimental, 
por que não podemos acelerar o processo de debate? 
Obviamente, guardando o tempo devido, tempestivo 
e adequado para que o debate possa acontecer, para 
que as emendas possam existir e possamos fazer o 
debate, até porque tem 543 artigos o Código Penal e 
teremos que debater artigo por artigo. Portanto, esta-
mos diante de um desafio exaustivo. Então, acho que 
é o momento para que V. Exª, na condição de Relator, 
possa colocar em debate esse tema, da razão da pro-
posta de Código Penal, em lugar de obedecer ao que 
está prescrito e preservado no Regimento. Que possa 
ir à Comissão de Constituição e Justiça, o que segu-
ramente poderia... Aí está correto o Senador Eduardo 
Braga. Aí o Código Penal, realmente, iria para as ca-
lendas, como foi a reforma política, como foi a tributária 
e tantas outras para as quais faltou vontade política e 
ordenamento disciplinar para que pudesse acontecer. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Ferraço, veja que o Regimento Interna determina 
– ele não pede; ele manda – o sobrestamento de todos 
os projetos. Agora, temos um projeto que pode ser de-
nominado fura-fila. O mérito desse projeto precisa ser 
analisado. Agora, o projeto fura-fila no procedimento, 
a razão eu desconheço.

Senador Benedito de Lira. 
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Nobre 

Senador Pedro Taques, é preciso que esta Casa tenha 
certo cuidado para evitar esse tipo de tramitação de 
proposições na Casa: a supressão de instâncias. Os 
projetos de menor importância passam obrigatoria-
mente pela Comissão de Constituição e Justiça. Um 
projeto dessa envergadura passou apenas uma hora 
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na Comissão de Ciência e Tecnologia e de lá correu 
aqui para o plenário. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Correu corrido.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Isso é 
uma temeridade. Queria chamar a atenção da Casa, 
porque, na verdade, já ocorreram fatos aqui muito mais 
relevantes e não tivemos essa pressa, essa preocu-
pação. Além do mais, é uma matéria que exige muita 
cautela para se tomar uma decisão, não apenas pelo 
fato de já existir uma comissão especial formada que 
está analisando o anteprojeto do Código Penal e se 
essa matéria já está inserida... Então, o que há? En-
tão, é melhor acabar com esse tipo de tramitação e 
as matérias... Um requerimento em que você pede 
informação à Mesa para que ela peça informação a 
um Ministério qualquer ou a uma autoridade qualquer 
instituída passa por um processo de análise pela Mesa 
da Casa e é designado um relator. Então, uma matéria 
dessa importância, logicamente, teria que ter passado 
obrigatoriamente pela Ciência e Tecnologia e, depois, 
pela Comissão de Constituição e Justiça, para anali-
sar os aspectos jurídicos legais, porque a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, regimentalmente, não tem 
competência para analisar os aspectos de juridicida-
de, técnica legislativa e constitucionalidade do projeto. 
Por essa razão, quero dizer a V. Exª, como relator do 
projeto do Código Penal, que, na verdade, precisamos 
ter cuidado para evitar esse tipo de supressão de ins-
tâncias na Casa, inclusive contrariando as regras es-
tabelecidas pelo Regimento.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Pedro 
Taques?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pois 
não, Senador Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – É rapidinho.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Os 
apartes de V. Exª sempre trazem luzes para o orador.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Obrigado. Quero apenas dizer que V. Exª age 
corretamente quando exige que um projeto dessa na-
tureza, que poderá fazer parte, sem dúvida alguma, 
do contexto ou do conteúdo do futuro Código Penal 
que V. Exª relata neste momento, aqui, no Senado 
Federal... Então, essa matéria, para que ela tivesse 
maior aceitação no plenário, e eu acho que nenhuma 
matéria poderia vir a plenário sem antes passar pela 
Comissão-mãe do Senado Federal, que é a Comissão 
de Justiça, nós estaríamos mais tranquilos quanto a 
isso, quanto à sua constitucionalidade. V. Exª age corre-

tamente quando exige que essa matéria vá à Comissão 
de Justiça e eu o apoio integralmente, mesmo porque 
a sua Comissão tem toda a autoridade para fazer uma 
composição política, de modo a oferecer ao nosso 
País um Código Penal que retrate a nossa realidade. 
E V. Exª tem competência para isso, ao lado de todos 
aqueles que compõem aquela Comissão.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Valadares. A relatoria que, por 
bondade dos membros da Comissão, eu assumi não 
é uma relatoria monocrática, é uma relatoria que será 
feita em conjunto com os membros da Comissão. Ama-
nhã, vou solicitar ao Presidente da Comissão, Senador 
Eunício, que convoque a Comissão para sabermos, 
Senador Armando Monteiro, da nossa importância. 
Não há mais razão para que exista esta Comissão, 
para que possamos debater a importância ou não, a 
necessidade ou não dessa Comissão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Pedro Taques.
Com a palavra o Senador Armando Monteiro.
Pela ordem, antes, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, é uma questão de ordem 
que encaminho a V. Exª, para que V. Exª, se for o caso, 
possa meditar sobre ela enquanto ouvimos o pronun-
ciamento do Senador Armando Monteiro.

A minha questão de ordem, Sr. Presidente, ali-
ás são duas, uma mesma questão baseada em dois 
dispositivos do Regimento. O primeiro dispositivo que 
quero invocar é o 345, II, art. 345, inciso II. Diz o artigo:

Art. 345. A matéria para a qual o Senado con-
ceda urgência será submetida ao Plenário:
 .......................................................................
II – na segunda sessão deliberativa ordiná-
ria que se seguir à concessão da urgência, 
incluída a matéria na Ordem do Dia, no caso 
do art. 336, II;

É exatamente quando a urgência é votada depois da 
Ordem do Dia.

O outro dispositivo que, no meu entender, está 
sendo violado, e peço o socorro de V. Exª para corrigir, 
um procedimento que no meu entender está errado, 
é o referente ao art. 374, II, do Regimento. O art. 374 
está inserido num capítulo a respeito dos projetos de 
código. Diz o caput do artigo:

Art. 374. Na sessão em que for lido o projeto 
de código, a Presidência designará uma co-
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missão temporária para seu estudo, composta 
de onze membros...” 

Isso já sabemos. 
No inciso II do art. 374, temos a seguinte norma 

– no caso, o Projeto de Código Penal –:

II – ao projeto serão anexadas as proposições 
em curso ou as sobrestadas, que envolvam 
matéria com ele relacionada;

Quer dizer, o verbo é “serão anexadas”. Serão 
anexadas. Não cabe a nós anexarmos ou não: serão 
anexadas. E por quê? Exatamente para que a elabo-
ração do projeto de código leve em conta tudo aquilo 
que está em cogitação, em termos de proposição le-
gislativa, na Casa em que esse projeto é examinado. 
Por isso é que o Regimento determina que elas sejam 
todas anexadas. 

Ora, o projeto de lei que estamos discutindo ago-
ra altera o Código Penal ou insere dispositivos na Lei 
Penal brasileira. Portanto, creio que esse projeto de lei 
deve ser apensado, anexado ao Projeto de Reforma 
do Código Penal. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Eu acolho a questão de ordem de V. 
Exª e o responderei logo em seguida.

Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é fundamen-
tal e este debate evidencia que nós temos na Casa 
posições contrárias, conflitantes, legítimas dos dois 
lados. Não há aqui, da parte de quem quer a votação 
da matéria, nenhum propósito, nenhum desejo de es-
vaziar a Comissão, que foi constituída pelo Presidente 
da Casa, para reformar o Código Penal, que precisa 
ser reformado – é da década de 40. Por outro lado, a 
argumentação do Senador Eduardo Braga também 
tem sentido. Essa legislação é ordinária; a qualquer 
momento, ela poderá ser substituída, sim, pela Pro-
posta de Reforma do Código Penal. 

Em nome desse entendimento para que possa-
mos avançar nesta sessão, votando os demais itens 
da pauta, eu sugiro aos Líderes e à Casa para que 
nós retiremos essa matéria de pauta, sem extinguir 
a urgência, e depois nós sentaremos para ver qual o 
melhor encaminhamento. 

É essa a sugestão que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Eu consulto, Senador Armando Mon-
teiro, se V. Exª quer ainda falar sobre a matéria ou se 
a Presidência pode consultar os Srs. Líderes – há uma 
proposta do Senador Renan Calheiros – no sentido 

de que possamos retirar a matéria da pauta, ouvindo-
-os, evidentemente, sem também, lógico, acabar com 
a urgência. Quer dizer, a matéria continua na pauta; 
porém, não seria votada nesta sessão, se assim foi 
entendido pela Presidência.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 
PE) – Sr. Presidente, eu queria que me fosse dada a 
palavra. Estou aguardando...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto. V. Exª tem a palavra. 
Logo em seguida, eu retomo a discussão. 

Com a palavra o Senador Armando Monteiro. 
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 

PE. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de dizer a 
V. Exª que eu me sinto contemplado por esta proposta 
do Senador Renan, que acho equilibrada. A Casa está 
dividida. Contudo, queria dizer a V. Exª que há aqui ar-
gumentos que foram trazidos que me parecem muito, 
estão muito, por assim dizer, não tão próprios, a meu 
ver. Imaginar que a legislação de um crime cibernéti-
co, quer dizer, se aprovarmos agora uma legislação, é 
mais uma, são 126 leis extravagantes e esparsas que 
estão fora do Código Penal, significando que há uma 
insegurança jurídica, a questão da organização dos 
tipos penais, a proporcionalidade das penas. 

Eu considero realmente um desprestígio à Comis-
são que se possa agora deliberar sobre essa matéria, 
que sequer foi apreciada pela CCJ, pela Comissão de 
Constituição e Justiça. E, quanto ao mérito, embora 
reconhecendo que é um crime contemporâneo, eu 
ouvi aqui argumentos que me parecem que não são 
próprios. Imaginar que os spreads bancários vão ser 
reduzidos no Brasil, com a criação dessa lei, parece-
-me que não é próprio. 

Na realidade, esse fenômeno não é atacado 
apenas por uma legislação ordinária. Esse fenômeno 
implica desenvolver sistemas inteligentes de salva-
guarda, de defesa, de proteção dos sistemas. Por-
tanto, não é algo que só a previsão legal vai resolver. 
É como se imaginássemos, numa posição ingênua, 
que o novo Código Penal vai reduzir, em si mesmo, o 
índice de homicídios no País. É um reducionismo, é 
uma simplificação. 

E houve nisso tudo também uma série de outras 
colocações. Por exemplo, arrombar caixa eletrônico não 
é crime cibernético. Pelo amor de Deus, isso é algo que 
pode ser coibido pela legislação existente. Entretanto, 
acho que a proposta do Senador Renan Calheiros é 
uma proposta equilibrada, vamos retirar a matéria e 
vamos fazer uma discussão, sem prejuízo do desejo da 
Casa, que é poder oferecer, no plano legislativo, solu-
ções que sejam de interesse da sociedade brasileira. 
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Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Por favor, a Presidência vai ouvir as 
Lideranças.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Por favor, Senador. Em relação à pro-
posta do Senador Renan Calheiros, ouço as Lideran-
ças. O Senador Renan Calheiros tem uma proposta 
de retirar a matéria da pauta desta sessão.

Mas não caindo a urgência, até porque, Senador 
Aloysio, foi aprovada a urgência – e eu estava ao lado 
do Presidente Sarney. Ele consultou o Plenário para que 
a matéria fosse colocada em discussão e em votação.

Evidentemente, V. Exªs – e foram vários, não V. 
Exª –, a maioria das Lideranças ainda estava na Co-
missão de Constituição e Justiça. Eu entendo realmente 
que a Casa está divida, mas parece à Presidência que 
a proposta do Senador Renan Calheiros pode neste 
momento... Retiramos a matéria de pauta e V. Exª terão 
um tempo para conversar a respeito da tramitação ou 
da votação dessa matéria.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª me permite, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
de modo algum ponho em dúvida a lisura do proce-
dimento do Presidente José Sarney ou de V. Exª. De 
modo algum!

Realmente, eu estava na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, e havia lá uma deliberação quando 
foi iniciada a Ordem do Dia. Dirigi-me ao Plenário da 
Casa, assim que fui liberado da votação, de modo que 
não é isso.

Eu fiz uma questão de ordem, arguindo a violação 
de dois artigos do nosso Regimento Interno: um relati-
vo, digamos assim, à tramitação conjunta do projeto do 
Código com matérias que lhes são conexas. E como 
cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, 
aquele outro dispositivo que diz que, aprovada a ur-
gência, a matéria só poderá ser incluída na Ordem do 
Dia depois da segunda sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Aloysio, era o que eu pretendia 
explicar. Quando o Presidente José Sarney consultou 
as Lideranças, ele entendeu, naquele momento, o que 
V. Exª está argüindo. Não havendo contestação, a ma-
téria poderia ser votada, mesmo que o requerimento 
de urgência tenha sido aprovado nesta sessão. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, V. Exª me permite?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, insisto. Eu não ponho 
em dúvida. Apenas levantei essa questão, que me 
ocorreu agora e que eu gostaria de ver esclarecida, 
porque amanhã teremos sessão ordinária, e eu não 
gostaria que a matéria fosse votada amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só para responder formalmente a V. 
Exª, as questões de ordem levantadas por V. Exª foram 
sanadas quando o Presidente José Sarney inquiriu o 
Plenário se havia algum tipo de contestação.

Ouço as Lideranças.
Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 

Presidente, quero me inscrever pela Liderança do PSB.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Eu vou ouvir as lideranças para ver se 
temos um acordo, porque sem haver um acordo sobre 
a proposta do Senador Renan Calheiros nós vamos 
retirar a matéria da pauta.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª que me con-
siderasse Líder do PP. Se V. Exª não me considera 
Líder... Eu sou Líder do Partido. Já solicitei a V. Exª há 
algum tempo a palavra, e V. Exª toda hora me ignora.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Francisco, V. Exª está inscrito. 
É que estou tentando colocar uma ordem de inscrição 
V. Exª, evidentemente, será ouvido.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Eu pediria que eu fosse inscrito na ordem. Como 
não é meu estilo ir para frente e gritar, eu levantei aqui 
o microfone e me inscrevi, de modo que gostaria, no 
momento em que V. Exª entender, de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será ouvido, Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Até pelo respeito. Ainda que não fosse 
pela Liderança, pelo respeito que a Presidência tem 
por V. Exª.

Com a palavra o Senador Eduardo Braga. 
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro para 
dizer a V. Exª que a proposta do Líder Renan Calheiros 
me parece trazer, evidentemente, uma oportunidade 
para que nós possamos debater com os Senadores, 
tendo em vista que a manifestação de diversos Se-
nadores demonstra que a Casa está dividida sobre 
o tema. No entanto, Sr. Presidente, volto a insistir na 
seguinte posição: estamos diante de uma legislação 
ordinária que estabelece a tipificação e a pena para 
um determinado tipo de crime que, no Código Penal de 
1940, não está previsto. Nada impede que a Comissão 
Especial, no decorrer do seu trabalho, apresentando o 
Código Penal, possa evoluir, sistematizar, aprimorar e 
avançar. No entanto, há uma demanda da sociedade. 

Portanto, apoio a propositura do Senador Renan 
e quero tranquilizar os Srs. Senadores e Senadoras 
que tenham, porventura, dúvidas de que nós estaremos 
trazendo esta matéria para votar no dia de amanhã. 
Não há esse açodamento. Esta matéria continuaria 
com o pedido de urgência, mas só voltaria à Ordem 
do Dia no próximo esforço concentrado, quando have-
ria tempo suficiente para debatermos e chegarmos a 
um entendimento sobre essa matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Francisco Dornelles, eu fiz 
uma inscrição e vou lê-la aqui: Francisco Dornelles, 
José Agripino, Lídice da Mata e Ricardo Ferraço, para 
que V. Exªs fiquem tranquilos porque a Presidência 
vai ouvi-los.

Com a palavra o Líder do PP, Senador, meu ami-
go, Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço muito a V. 
Exª ter-me dado a palavra porque realmente não sou 
impetuoso de ficar procurando e gritando que quero a 
palavra, por isso levanto aqui o microfone, para mos-
trar o meu interesse em falar.

Sr. Presidente, uma matéria dessa natureza nunca 
deveria vir a plenário sem antes ser discutida e votada 
na Comissão de Justiça. Acho que é um precedente 
perigoso uma matéria dessa importância... Eu con-
cordo plenamente com o mérito do projeto, mas não 
deveriam nunca projetos desse tipo vir a plenário sem 
votação na Comissão de Justiça. Tenho concordância 
plena com a proposta do Senador Renan Calheiros, de 
que realmente a votação não ocorra hoje, para que o 
assunto seja discutido com mais amplitude e, se pos-
sível, discutido e votado antes na Comissão de Justiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com a palavra, Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, está muito claro 
que, com relação ao mérito da matéria... Para mim, 
está muito claro que, com relação ao mérito da matéria, 
não há discordância. A discordância é com relação à 
metodologia. Talvez algumas pessoas, alguns Sena-
dores desejem compatibilizar o trabalho da Comissão 
Especial que está revendo o Código de Processo Pe-
nal com o teor dessa matéria, que é uma lei ordinária 
que tipifica um crime que é contemporâneo e que é 
preciso com urgência coibir.

Alguns colocam, como o Senador Dornelles, a 
necessidade de ouvir a Comissão de Constituição e 
Justiça. Era muito fácil. Na CCT, se alguém tivesse 
requerido a audiência à CCJ, isso seria votado e, se 
aprovado, estaria lá para apreciação, o que não ocorreu.

Essa matéria veio para cá pela urgência do tema, 
pela, na minha opinião, inexistência de incompatibilida-
de dela com a Constituição e muito menos dela com 
o Código de Processo Penal.

Mas, se a Casa está dividida e é preciso que se 
busque o consenso e que se desemocionalize o tema, 
porque ele interessa à sociedade, não a nenhum de 
nós individualmente, eu acho que a proposta do Se-
nador Renan é factível. Estou de acordo com ela: que 
a gente não retire a urgência, mantenha o assunto em 
pauta e, entre nós, Senadores, se busque uma saída 
para um fato que é de interesse da sociedade brasileira.

E mantenho todos os pontos de vista e todos os 
argumentos que expus da tribuna, todos, sem retirar 
nenhum.

É a minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, falando em nome 
do PSB, nós consideramos que é correta a proposta 
do Senador Renan Calheiros, principalmente porque 
discordamos da metodologia que foi usada para trazer 
esta matéria à votação aqui hoje. Já havia, inclusive, 
alertado isso ontem à assessora do gabinete da Li-
derança do Governo, em função de que não há uma 
consulta nem o estabelecimento de um debate maior 
dentro da Casa sobre uma matéria de tal importância. 
Segundo, existe uma Comissão de Código Penal que 
deve, portanto, sistematizar todas as leis que dizem 
respeito à lei penal no Brasil. 

E um terceiro aspecto, Sr. Presidente, para o qual 
eu gostaria de chamar a atenção ainda é que, minima-
mente, um tema como este não pode ser votado em 
apenas um dia, saindo da Comissão, que votou hoje, 
e vir diretamente para o plenário, sem que haja uma 
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comunicação maior a respeito. Não considero que esse 
seja o crime mais urgente para que seja determina-
da a sua penalidade e a sua criminalização no Brasil. 
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em boa hora 
o Líder Renan Calheiros propõe uma alternativa sa-
lomônica. A matéria continua em urgência, mas nós 
vamos definir melhor o método. O que eu quero é, para 
além disso, chamar a atenção de V. Exª na condição 
de Presidente em exercício. Este é o primeiro, mas 
pode não ser o último conflito que estamos travando 
em relação a este tema, porque temos um desafio de 
método: o Regimento determina o apensamento de 
todas as matérias correlatas, e há requerimentos que 
tratam do mesmo tema, que têm conexão com o Códi-
go Penal e estão pedindo desapensamento. Como vai 
proceder a Mesa Diretora em relação a esses outros 
requerimentos? Nós precisamos ter um procedimento, 
ter um peso, ter uma medida, ser coerentes. É esse o 
apelo que faço a V. Exª, na direção de fortalecer e de 
me associar às manifestações anteriores. Aliás, não 
há discordância em relação ao mérito. A discordância 
está em relação ao método. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Gim Argello. 

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha dos 
demais Líderes, na função de Líder do Bloco União e 
Força, me sinto na responsabilidade de apoiar essa 
proposta do Líder Renan Calheiros, que considero sá-
bia: não tiramos a urgência da matéria, também não 
vamos discutir o mérito dela agora. Vamos rediscutir 
tudo isso no devido tempo, para não existir essa divisão 
que está clara no nosso plenário. Então nós apoiamos 
integralmente a proposta feita pelo Líder Renan Calhei-
ros. Devemos avançar agora, Presidente, se o senhor 
aceita a sugestão, nas matérias que nós temos que 
esgotar, já que está consensuado que essa matéria 
sai da Ordem do Dia de hoje, e vamos continuar hoje, 
vamos avançar na Ordem do Dia, porque nós temos 
mais matérias a ser votadas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Em apoio à iniciativa do Senador 
Renan, quero chamar a atenção para dois aspectos, 
Senador Eduardo Braga. O primeiro deles é que se-
ria correta a manutenção da urgência, até porque nós 
processamos de maneira muito clara a apreciação, 

Senador Ricardo Ferraço, desta matéria na Comissão 
de Ciência e Tecnologia. E, de certa maneira, no ple-
nário, na tarde de hoje, nós avançamos na apreciação 
desta matéria. Até para responder a essa indagação 
do Senador Ricardo Ferraço, que é correta, Senador 
Ricardo, na minha opinião, todas as matérias corre-
latas ao Código Penal devem ser apensadas nessa 
comissão numa única tramitação. Mas, neste caso es-
pecífico, quero chamar a atenção não só pelo fato do 
início, mas também o teor desse projeto que podería-
mos chamar, Senador Ricardo Ferraço, de diretrizes. 
Consequentemente, essas diretrizes podem cumprir 
um papel importante nesse vácuo, nesse vazio que 
temos para o tratamento de legislação nessa área. 
Volto a insistir: todas as matérias e todas as vezes, 
Senador Agripino Maia, que tratamos desse assunto 
é com base em analogia com a legislação existente, 
por conta exatamente da novidade e da ausência de 
legislação pertinente ao tema. Construir esse cami-
nho seria uma espécie até de ajuda, de contribuição 
para que no Código Penal, na comissão presidida pelo 
Senador Eunício Oliveira, a gente tivesse inclusive o 
aprimoramento dessas questões.

Então, encerrando, quero propor a manutenção. 
E, mantido o pedido de urgência, poderíamos apreciá-
-lo na sessão do esforço concentrado do dia 12 de 
setembro, como está marcado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Eunício, ouvi todas as Lide-
ranças, que aprovam a proposta do Senador Renan 
Calheiros. Então, a Presidência, de ofício, vai retirar a 
matéria da pauta, mas manter a urgência. Ou seja, a 
matéria continua na pauta com o pedido de urgência, 
só que nesta sessão não será procedida a sua votação.

Com a palavra, o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para re-
gistrar que várias matérias foram apensadas ao Pro-
jeto nº 236, que trata do Código Penal Brasileiro, por 
determinação da Mesa.

Agora, para a surpresa deste Presidente, que tem 
a honra de presidir a CCJ, e da Comissão Especial do 
Código Penal, esta matéria aparece aqui em plenário, 
quando ela deveria passar na CCJ, como comissão de 
mérito, por determinação da Mesa do Senado Federal! 
E, sem nenhum comunicado, nem ao Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, nem ao Presidente 
da comissão especial, esta matéria vem a Plenário - 
uma matéria desta importância -, sem sequer se ouvir 
a Comissão de Constituição e Justiça! 

Sr. Presidente, eu quero registrar o meu protesto 
como Presidente das duas comissões, não aceitan-
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do que essa matéria seja votada no dia de hoje, sem 
que seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. 
No próximo esforço concentrado, na quarta-feira pela 
manhã, nós teremos reunião ordinária. Se necessida-
de houver, já que a matéria está encaminhada, como 
em comissão de mérito, à Comissão de Constituição 
e Justiça, eu a colocarei em pauta na comissão pela 
manhã, para ser votada, e me comprometo até com 
regime de urgência, à noite. Mas não posso aceitar que 
matéria dessa magnitude não passe na Comissão de 
Constituição e Justiça, Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Acatando a sua deci-
são, já ouvidas todas as Lideranças, eu manifesto tam-
bém a nossa posição em favor da proposta do Senador 
Renan Calheiros. Mas quero registrar aqui, como mem-
bro titular da CCJ, a nossa indignação nesse sentido, 
para que realmente a matéria passe na Comissão, a 
fim de que seja discutida, debatida e votada na CCJ.

Então, é isso o que quero deixar registrado. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para regis-
trar também, a posição do PCdoB, de apoio à proposta 
do Senador Renan Calheiros. E acho que é adicional. 
Acho que nós temos que examinar a posição da Co-
missão de Constituição e Justiça. Acho que é muito 
significativo que ela possa ser ouvida nessa matéria, 
que, sendo deliberada lá, na CCJ, vem para cá com 
tranquilidade.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência considera a matéria 
vencida. Nós já a retiramos, e ela não será votada. E 
a Presidência quer dar continuidade à pauta.

Eu quero chamar a atenção dos Srs. Líderes, 
para que a gente não incorra daqui a pouco no mes-
mo problema.

Essas matérias todas são extrapauta. Há uma so-
licitação do eminente Senador Armando Monteiro, de 
Pernambuco, um requerimento de urgência já votado.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto, por favor.

Então, há um requerimento pedindo que a gente 
vote um requerimento de urgência, para que possa-
mos votar como extrapauta uma matéria que autoriza 
o Banco Central do Brasil a doar ao Estado de Per-
nambuco o imóvel que especifica. Explicação: Autori-

zo o Banco Central a doar ao Estado de Pernambuco 
o imóvel localizado na Rua Siqueira Campos, nº 368, 
Bairro de Santo Antônio, na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco.

Eu consulto os Srs. Líderes se há acordo...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Só um minuto, Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Mas 

é sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Eu vou consultar V. Exª se há acordo 
para que se possa votar este requerimento. Antes, po-
rém, ouço o Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu participei hoje, 
Sr. Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, 
da aprovação dessa matéria, relatada sempre com a 
competência e a precisão do Senador Armando Mon-
teiro, mas nós devemos nos acostumar nesta Casa a 
respeitar algumas precedências.

Há um compromisso da Mesa, assumido pelo Pre-
sidente José Sarney, e me parece transferido a V. Exª, 
de nós votarmos a PEC nº 65, de autoria do Senador 
Clésio. Inclusive deveríamos tê-la votado antes da dis-
cussão que agora se encerrou. Não criamos dificuldade 
em relação a ela, como não criamos na última sessão, 
após o entendimento entre vários Líderes, em relação 
à transferência para esta sessão. O compromisso é 
que ela seria o primeiro item da pauta desta sessão. 
Compreendendo a importância desse assunto relativo 
ao Código Penal, não obstaculizamos a discussão, não 
criamos dificuldades. Mas agora solicito a V. Exª que 
se cumpra o acordo. Não há nenhuma dificuldade de 
votarmos essa matéria solicitada pelo Senador Arman-
do Monteiro, mas em seguida à votação da PEC nº 65, 
cumprindo o compromisso assumido desde a última 
sessão, que certamente V. Exª honrará, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Aécio Neves, é claro que o 
compromisso será mantido, a matéria será colocada 
em votação. É que a Presidência tem que colocar o 
requerimento dele em votação para que, no final da 
pauta, eu possa votar o projeto.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
PCdoB de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª entendeu. O que eu quero per-
guntar aos Srs. Líderes é se temos acordo para que 
esse requerimento de urgência seja votado e que a 
Presidência possa incluir, ainda nesta sessão, mas 
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no final da pauta – é claro que os outros projetos que 
estão na pauta terão essa preferência e serão votados 
antes do projeto de lei do Senador Armando Monteiro.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
consulto V. Exª, Sr. Presidente, se, aprovado o reque-
rimento, nós votaremos imediatamente, em seguida, 
a PEC nº 65.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O projeto que V. Exª está requerendo 
é o próximo da pauta.

Eu vou votar o requerimento de urgência, e o 
próximo projeto...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
A votação é simbólica.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Nós 
atenderemos, Sr. Presidente, mais uma vez e com pra-
zer, o Senador Armando, mas eu solicito a mesma boa 
vontade, a mesma compreensão dos ilustres Líderes 
para que possamos imediatamente, em seguida, votar 
a PEC nº 65, já que a votação é simbólica.

Nossa posição sempre foi de compreensão, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nós só estamos atrasando a votação.

Eu consulto os Srs. Líderes. (Pausa.)
Há acordo. Está na pauta.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 

Não, Sr. Presidente. Discordo de V. Exª. Não estamos 
atrasando. Eu estou aqui apenas querendo que se 
cumpra o acordo que não foi cumprido até agora, por-
que nós deveríamos ter votado essa matéria no início 
desta sessão!

Não estou atrasando, Sr. Presidente. Talvez seja 
eu um dos que mais contribui para a celeridade dos 
trabalhos. Eu quero o compromisso de V. Exª do início 
imediato dessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Aécio Neves, eu quero que 
V. Exª entenda o que eu estou dizendo. Na medida em 
que há o acordo e que o requerimento é aprovado sim-
bolicamente, quanto mais nós discutirmos isso, mais 
nós vamos atrasar a votação da PEC que V. Exª está 
requerendo. É só isso, Senador!

A PEC... Já disse a V. Exª: o projeto está na pauta 
e é o próximo a ser votado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos adiante, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Vamos adiante.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há, sobre a mesa, requerimento de ur-

gência para o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2012. 
(Requerimento nº 778, de 2012, lido anteriormente)

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O projeto, Senador, autoriza o Banco Central a 

doar...
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O requerimento está aprovado.
Não tendo havido objeção do Plenário, passamos 

à apreciação da matéria.
A Presidência vai, Senador Armando Monteiro, 

no final da pauta, votar o projeto.
Conforme o compromisso com o Senador Aécio 

Neves, o próximo projeto da pauta é a PEC.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 65, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 65, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Clésio Andrade, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regio-
nal Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad 
hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com votos 
vencidos dos Senadores José Pimentel, Mar-
ta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy, 
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão.

Em discussão a proposta de emenda.
Para discutir, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta 
sessão, Srªs e Srs. Senadores, no debate da sessão 
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anterior, nós reafirmávamos nossa posição de voto na 
Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucio-
nalidade dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador José Pimentel, regimental-
mente, a Presidência precisa prorrogar a sessão pelo 
prazo necessário à conclusão dos nossos trabalhos.

Está prorrogada.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Por-

tanto, Sr. Presidente, na sessão anterior, já reafirmá-
vamos o nosso voto, na Comissão de Constituição e 
Justiça, pela sua inconstitucionalidade, tendo em vista 
que a iniciativa deve ser do Poder Judiciário. Fui voto 
vencido na Comissão de Constituição e Justiça.

Tive o cuidado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, de fazer um levantamento sobre a tramitação 
dessa matéria desde a Emenda nº 29, originária do 
Senado Federal, de 2001. Essa matéria foi aprovada 
aqui no Senado ainda na legislatura daquela época, 
por maioria de votos, e foi à Câmara Federal.

Na Câmara Federal, foi admitida também, por 
maioria de votos, na Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara. Em seguida, foi instalada uma comissão 
especial que, na Câmara, vota o mesmo texto aqui do 
Senado Federal, ou seja, o art. 27, § 2º, tem a mesma 
redação aqui no Senado Federal. 

São criados ainda os seguintes Tribunais Regio-
nais Federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, 
Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, 
com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
e jurisdição no Estado de Minas Gerais; o da 8ª Região, 
com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição 
nos Estados da Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com 
sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição 
nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Portanto, esse é o texto que a Comissão Espe-
cial da Câmara Federal – com o parecer favorável, 
por maioria da Comissão de Constituição e Justiça – 
aprovou. Essa matéria está na Mesa da Câmara dos 
Deputados para ser votada. Vou ler o texto que o Se-
nado aprovou e que a Câmara mantém, sem nenhuma 
alteração também.

Pelo art. 27 da Constituição, §11, são criados 
ainda os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 
6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, 
e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e 
Mato Grosso do Sul – a mesma redação da Câmara; 
o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Ge-

rais – a mesma redação; o da 8ª Região, com sede em 
Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados 
da Bahia e Sergipe – a mesma redação; e o da 9ª Re-
gião, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e 
jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia 
e Roraima – a mesma redação que a Câmara manteve.

Portanto, a emenda constitucional que nós esta-
mos votando nesta tarde, neste início de noite, é uma 
parcela da Emenda Constitucional nº 29, aprovada 
por maioria de votos aqui no Senado Federal, e é uma 
parte da Emenda Constitucional 544/2002, da Câmara 
Federal, também com a mesma redação.

Efeito concreto com esta votação: nós vamos 
aprovar uma parcela dessa emenda constitucional, 
vai para a Câmara, e, fatalmente, será apensada essa 
emenda, porque não acredito que os Deputados Fede-
rais, a exemplo dos Senadores nesta Casa, na Legis-
latura anterior, de 1999 a 2002, aprovaram esse tema.

Sou daqueles que entende que era muito mais 
razoável que procurássemos os líderes e a Mesa dos 
trabalhos da Câmara para imediatamente incluir na Or-
dem do Dia esta matéria, que já tramitou no Senado, 
que já foi aprovada no Senado por maioria de votos; 
que já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, 
e lá teve também meu voto contrário; que já tramitou 
na Comissão Especial, eu não votei na Comissão Es-
pecial, porque não era membro; e está pronta para ser 
votada no Plenário da Câmara Federal.

Entendo que é justo, sim, criar o Tribunal Regional 
da 6ª, da 7ª, da 8ª e da 9ª Regiões. A divergência que 
tenho é quanto à iniciativa, porque o Constituinte de 
88 delegou ao Poder Judiciário a competência sobre 
esta matéria. Essa é a minha divergência.

Quanto ao mérito, eu tenho acordo. Nós temos 
uma Frente Parlamentar de criação dos quatro tribu-
nais regionais federais, que o Senador Sérgio Souza 
preside. A Frente Parlamentar esteve com o Superior 
Tribunal de Justiça, que é o fórum que deve ter a le-
gitimidade para propor a criação desses tribunais. O 
Superior Tribunal de Justiça mandou para a Frente 
Parlamentar um documento dizendo que a minuta 
da lei complementar criando os quatro tribunais está 
pronta naquela Casa. A dificuldade deles é porque 
não há nenhum centavo no Orçamento da União para 
esta finalidade. Por isso, eles ainda não mandaram, e 
estão trabalhando para que no Orçamento de 2013, 
que vamos votar neste 2012, possa haver os recursos 
iniciais para instalar esses tribunais.

Eles não tratam lá da instalação de todos de uma 
vez. E aí, propõem um calendário a ser construído en-
tre o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o Poder 
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Judiciário, para que se possa dar conta da instalação 
dos quatro tribunais regionais federais, que são jus-
tos, que são necessários; e a dificuldade que existe 
no Superior Tribunal de Justiça é exatamente a falta 
de previsão orçamentária.

Portanto, sou um daqueles que entende que 
esta matéria temos toda a legitimidade de votar, em-
bora este Senador tenha uma compreensão de que a 
competência não é nossa.

E, em seguida, num sistema prático, o que nós 
vamos ter? Essa proposta, que é uma parte da Emen-
da Constitucional nº 29, lá de 2001, que é uma parte 
da Proposta de Emenda Constitucional 544-B, em 
tramitação na Câmara Federal, já cumpriu uma sé-
rie de etapas. Lá na Câmara Federal, boa parte dos 
nossos Congressistas foram Deputados e Deputadas 
Federais e sabem que o ritmo é diferente. Nós temos 
que, primeiro, tramitar pela Comissão de Constituição 
e Justiça; em seguida, é constituída uma comissão es-
pecial; essa comissão especial precisa ter no mínimo 
oito sessões deliberativas para, em seguida, ir para 
a Mesa. E essa proposta mais ampla, que atende às 
demandas legítimas dos outros Estados já cumpriu 
toda essa etapa e está pronta, na Mesa da Câmara 
Federal, para ser votada.

Portanto, em nome da economia processual, eu 
entendo, Sr. Presidente, que era muito mais salutar 
que os líderes dos nossos partidos pudessem ter o 
entendimento com a Mesa Diretora da Câmara Fede-
ral, com os líderes da Câmara Federal, para que essa 
Emenda 544-B pudesse ser a voto e, junto com isso, 
construir com o Superior Tribunal de Justiça para que 
no Orçamento de 2013 possa ter parte dos recursos 
para viabilizar a instalação desses tribunais. Do con-
trário, vamos manter todo um debate muito acalorado, 
como foi feito aqui em 2001; foi para a Câmara Federal, 
está na pauta, e a grande dificuldade é exatamente a 
falta de previsão orçamentária.

Sugeriria também, ainda, Sr. Presidente, que 
nós pudéssemos ter um compromisso para que a Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado Federal 
tivesse uma emenda de comissão destinada a essa 
matéria. É evidente que sobre isso precisava ouvir o 
nosso Presidente da Comissão, o Senador Eunício 
Oliveira, que conduz muito bem esse debate; ouvir 
os nossos pares para que nós pudéssemos alocar no 
Orçamento de 2013 uma emenda de comissão des-
tinada à criação dos tribunais regionais e, ao mesmo 
tempo, junto à Mesa da Câmara, para que votasse a 
Emenda 544, que está prontinha para a Ordem do 

Dia. A questão do impedimento é exatamente a falta 
da previsão orçamentária. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Continua em discussão. 
Para discutir, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém por economia processual, falarei aqui mesmo, da 
minha bancada.

Mas, como já tive oportunidade de fazer na últi-
ma sessão em que discutimos essa matéria, discordo 
frontalmente dos argumentos do ilustre Senador Pi-
mentel, a quem respeito pessoalmente, Sr. Presidente.

Esta Casa tem aquela que é chamada a mãe 
de todas as Comissões, a Comissão de Constituição 
e Justiça, que tem o dever supremo de exatamente 
aprovar ou não a constitucionalidade das diversas ma-
térias que são submetidas a sua avaliação. E o que 
fez a Comissão de Constituição e Justiça, com voto 
contrário, registro aqui, do Senador Pimentel? Apro-
vou a constitucionalidade desta matéria, porque, na 
verdade, o que propõe o Senador Clésio Andrade, é 
uma PEC, Sr. Presidente, e sabemos todos nós, Sena-
dores, Parlamentares que somos, que o STJ não tem 
legitimidade para propor uma proposta de emenda à 
Constituição a esta Casa, Sr. Presidente. 

Portanto, o instrumento buscado pelo Senador 
Clésio, com o nosso apoio e o de diversos outros Se-
nadores, não entra ainda na questão do mérito da 
proposta, até porque em relação a ele, não ouvi aqui 
qualquer objeção. Não há, portanto, nem do ponto de 
vista formal essa inconstitucionalidade, como tam-
bém, a partir do momento em que alteramos o art. 27 
das Disposições Transitórias, não pode ser também 
considerado, nesse aspecto, que haja qualquer dolo 
ou qualquer vestígio, sequer de inconstitucionalidade.

O Senador Pimentel traz aqui uma argumen-
tação que me parece preocupante. Não sei se por 
premonição ou por informações privilegiadas que 
detém o ilustre Senador, Líder do Governo que é, 
no Congresso – e não posso deixar, Sr. Presidente, 
de, no momento em que ouço as posições do Líder 
do Governo, não considerar que essa seja também 
a posição do Governo em relação à matéria –, mas 
espero que os Líderes partidários aqui coloquem 
com bastante clareza, no momento da votação, qual 
a posição dos seus partidos.

Mas diz o Senador que, no momento em que essa 
matéria for aprovada e chegar à Câmara dos Deputa-
dos, será apensada a um projeto que lá já tramita. Se 



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 30 44959 

essa for, Sr. Presidente, a decisão desta Casa, deverí-
amos, até por economia não apenas processual, mas 
financeira – e também do tempo dos ilustres Senadores 
–, fechar o Senado da República. Se todas as matérias 
que nós aprovarmos aqui vierem com esse viés que 
alega o Senador Pimentel, de que serão apensadas a 
projetos já em tramitação na Câmara dos Deputados, 
é inócuo, é irrelevante o papel do Senado da Repú-
blica. Porque todas as matérias que estão sendo aqui 
discutidas e tantas outras que ainda serão terão, tam-
bém, projetos correlatos na Câmara dos Deputados. 
Essa não é a lógica, Sr. Presidente, que deve orientar 
os trabalhos desta Casa.

Fui Parlamentar, Sr. Presidente, Deputado Fede-
ral, por 16 anos. Tive a honra de liderar o meu Partido 
no Governo do Presidente Fernando Henrique por 4 
anos; e a honra suprema de presidir a Câmara dos 
Deputados exatamente no momento em que se apro-
vou a proposta à qual se refere o Senador Pimentel. 
Passaram-se, portanto, 11 anos sem que essa proposta 
fosse colocada em votação. 

Além, portanto, da garantia, da tranquilidade 
que temos – respaldada pela decisão da Comissão 
de Constituição e Justiça em relação à constitucio-
nalidade e, portanto, à legalidade dessa matéria –, 
parece-me que, aí sim, a força de uma decisão do 
Senado da República é a única que poderá mover, 
neste instante, a Câmara dos Deputados para colocar 
a matéria em votação. 

Não há, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qualquer 
prejuízo para que outras proposituras na mesma dire-
ção, atendendo a outras regiões do País, possam, no 
futuro, ser aprovadas por esta Casa. O que não farei 
jamais, Sr. Presidente, tendo ou não apoio, é abdicar 
das prerrogativas do Senado Federal. Já disse, mais de 
uma vez, da tribuna desta Casa, que as prerrogativas 
do Senado, das quais nos sugere abdicar o ilustre Lí-
der o Governo, não nos pertencem, Presidente Moka, 
pertencem ao povo brasileiro que, com seu voto, nos 
determinou que as respeitássemos e que as fizésse-
mos viger. Portanto, estamos, neste instante, fazendo 
valer as nossas prerrogativas, fazendo valer, do ponto 
de vista constitucional, aquilo que determinou a Co-
missão de Justiça. Se alguém discorda do mérito da 
proposta ou mesmo da decisão da Comissão, que faça 
essa manifestação no momento do voto, mas que não 
nos impeça de atender a uma demanda absolutamen-
te justa e urgente. 

Termino esta manifestação, no final, falando de 
algo que é essencial para a compreensão dos Srs. Se-
nadores. No Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

– que atende Minas Gerais, atende, além do nosso 
Estado, cerca de 13 outros Estados da Federação, 
inclusive o Distrito Federal – quase 50% das deman-
das vêm, exatamente, de Minas Gerais. Não se está 
aqui buscando um atendimento privilegiado para um 
Estado. Esse desmembramento permitirá que esses 
outros 13 Estados possam ter seus recursos também 
julgados. Quem está sendo penalizado pelo acúmulo 
de processos no Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião são os mais pobres, são os que dependem, para 
que suas demandas sejam atendidas, da ação mais 
célere daquele Tribunal, o que ocorrerá no momento 
de sua criação. Obviamente, caberá ao Superior Tribu-
nal de Justiça definir valores orçamentários para sua 
implantação. Antecipo, Sr. Presidente, que esse caso 
específico é considerado pelo STJ, dentre todas as 
demandas, a prioritária. 

Nós, já em Minas Gerais, no tempo em que eu 
ainda era Governador do Estado, garantimos o espa-
ço físico, o antigo prédio do Tribunal de Alçada, para 
a imediata instalação do Tribunal Regional Federal da 
6ª Região. 

Portanto, Sr. Presidente, não me alongarei mais. 
A questão da constitucionalidade, por mais que al-
guém possa a ela objetar-se, foi decidida por quem 
de direito, pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Cabe, portanto, a este Plenário, e eu rogo aqui aos 
Srs. Líderes, que tenham a compreensão de que nós 
temos sim a responsabilidade de votar “sim”, ou a 
favor. Cada um que assuma aqui a sua responsabili-
dade em relação a essa questão. O que nós não po-
demos mais é adiar essa deliberação. Portanto, mais 
uma vez eu reitero, não apenas o meu apoio, como 
representante de Minas Gerais, mas de alguém que 
vem acompanhando, ao longo dos últimos anos, essa 
demanda crescente de Tribunais Regionais Federais 
atendidos pela 1ª Região.

Portanto, a aprovação, a proposta do Senador 
Clésio se faz absolutamente urgente. Peço aos Srs. 
Líderes que possam nos acompanhar na votação 
desse projeto.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sendo do art. 
14, peço a questão de ordem para esclarecer. Nunca 
eu propus Emenda Constitucional por parte do Poder 
Judiciário. Sou Senador, conheço a Constituição e sei 
da competência.

O que eu disse daquela tribuna é que é um Pro-
jeto de Lei Complementar, como está na Constituição 
Federal. Portanto, as pessoas têm todo o direito de di-
vergir no que diz respeito à argumentação, mas nunca 
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faltar com a verdade. Por isso, Sr. Presidente, o que 
eu disse daquela Tribuna é que a competência é do 
STJ e o instrumento é o Projeto de Lei Complementar.

Segundo, o Regimento da Câmara. Conheço-o 
bastante. Fiquei ali 16 anos e sou um daqueles mais 
presentes ao longo de toda a história dos 16 anos 
naquela Casa e aprendi a acompanhar o Regimento, 
que diz que matérias conexas são apensadas. É por 
isso que eu afirmo que a tendência desta matéria é 
ser apensada a esta que está pronta na Ordem do 
Dia, em que consta o mesmo tema e atende às outras 
regiões do Brasil.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, novamente pelo art. 14. Eu acho que o 
Senador Pimentel não ouviu bem o que eu disse. Não 
ouviu bem.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, não cabe o art. 14. Não falei no nome do 
Senador.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – V. 
Exª...

Mas eu peço pela ordem. V. Exª não ouviu bem. 
Faço uma correção. V. Exª me acusou de faltar com a 
verdade. V. Exª não compreendeu o que eu disse, ou 
não quis compreender. O que disse, Senador Pimentel, 
com calma e serenidade, o que eu disse, Senador Pi-
mentel, é que no momento em que nós apresentamos 
essa proposta, através de uma emenda constitucional, 
está suprida aí a questão da formalidade ou da incons-
titucionalidade, ou da inconstitucionalidade formal, 
como V. Exª citou. Não há inconstitucionalidade formal.

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

É só pegar as notas taquigráficas que fica mais 
fácil de compreender quem está falando a verdade.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
sei que falo a verdade, Senador Pimentel. Se V. Exª 
não ouve bem, eu lamento profundamente. Mas o Go-
verno disse aqui que é contra esse Tribunal. De tudo 
isso fica muito claro, o Líder do Governo...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, eu peço para retirar das notas taquigráfi-
cas, porque não é condizente com as palavras de um 
ex-Governador e Senador da República e que preten-
de ser candidato à Presidência da República. Não é 
dessa forma que se trata seus pares.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Agradeço o apoio do Senador Pimentel em relação à 
candidatura, mas vou pensar um pouco mais, Sena-
dor Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Clésio Andrade com a pala-
vra. (Pausa.)

S. Exª abre mão.
Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Em nome do PMDB nós queríamos fazer um apelo 
para começarmos imediatamente essa votação.

Já há um consenso na Casa e é importante que 
todos nós votemos.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Em 
nome do Bloco União e Força, eu gostaria de desejar...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Em 
nome do PSD também, Presidente, eu peço que co-
mecemos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há mais Senadores inscritos. A 
Presidência vai colocar...

Está encerrada a discussão, passa-se à votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Só 

para orientar a bancada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Calma, Senador. De acordo com o 
dispositivo do art. 60, § 2º, da Constituição, c/c o art. 
288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depen-
de, para sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da 
composição da Casa, devendo a votação ser feita por 
processo eletrônico.

Votação da proposta, em primeiro turno, sem 
prejuízo da emenda.

Os Srs. Líderes poderão orientar suas bancadas.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

Eu gostaria de orientar a bancada do Partido dos 
Trabalhadores, Sr. Presidente, e o Bloco de Apoio ao 
Governo.

Quero dizer aqui, de forma muito clara, que esse 
debate é um debate que, com a participação inclusi-
ve, Senador Renan, do Senador Clésio, do Senador 
Sérgio Souza, da Senadora Vanessa Grazziotin, es-
pecificamente, inclusive da nossa bancada federal da 
Bahia, com a Senadora Lídice da Mata, nós abrimos 
esse debate este ano, muito bem recepcionada a pro-
posta do Senador Clésio, mas há inclusive três outras 
propostas que tramitam na Comissão de Constituição 
e Justiça: A criação do Tribunal na região, tendo como 
sede a Bahia; outro Tribunal, tendo como sede o Es-



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 30 44961 

tado de Manaus; e um terceiro Tribunal, tendo como 
sede também o Estado do Paraná.

Portanto, somos plenamente favoráveis à apro-
vação dessa PEC, assim como também fizemos a 
discussão com todos os líderes hoje, Senador Re-
nan, no sentido de que, no próximo esforço, e fiz 
essa conversa com o Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senador Eunício Oliveira, 
que prontamente aproveitou o relator designado, 
Senador Jorge Viana, para a matéria do Amazo-
nas, assim como também a matéria que tramita, de 
origem nesta Casa, do Senador Sérgio Souza, para 
que pudéssemos, já no esforço concentrado, tam-
bém votar a criação dos tribunais, entendendo que é 
importante para a Justiça brasileira, Senador Jorge 
Viana, a capilaridade da Justiça. E a matéria de hoje 
serve inclusive como um caminho. 

Tentemos fazer isso, Senador Moka, em con-
junto com a Câmara dos Deputados, para que a ma-
téria pudesse ser votada, e não foi. Por isso, o nosso 
bloco vota favorável, apoia integralmente a criação 
de tribunais de recursos em todo o País, e neste mo-
mento a votação favorável ao tribunal no Estado de 
Minas Gerais.

Portanto, o Bloco de Apoio ao Governo vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Walter Pinheiro, quero, antes, 
dar uma explicação. 

No painel aparece que a votação seria da Emenda 
nº 1 da CCJ. O que estamos votando, neste momento, 
é a PEC. Quero deixar isso muito claro. 

Vamos votar a PEC, que é o texto básico da Pro-
posta de Emenda à Constituição. Em seguida, eviden-
temente votaremos a emenda.

Continuam os Srs. Líderes para orientação. Para 
orientar o Senador Gim Argelo, logo em seguida o Se-
nador Renan Calheiros.

O SR. GIM ARGELO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 
Presidente, em nome do Bloco União e Força vamos 
votar a favor dessa PEC em respeito aos Senadores 
de Minas Gerais, por essa luta tradicional do Senador 
Clésio Andrade, Senador Aécio Neves e Zezé Perella. 
Então, o nosso Bloco União e Força vota a favor. Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Renan Calheiros, para orien-
tar a bancada.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, a orientação da Bancada do PMDB, 
da Liderança do PMDB, é o voto favorável pela apro-
vação da Emenda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE) 
– O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, como não poderia deixar de ser a Bancada 
do PSDB vota favoravelmente e já antecipa os agra-
decimentos de Minas Gerais ao encaminhamento dos 
Srs. Líderes de todos os partidos até agora.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, o Democratas votam “sim”, e convoco os 
Srs. Senadores para virem ao plenário e votar “sim”.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, o Partido Progressista vota “sim”.

O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – O 
Partido da República vota “sim”.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia. 
Desculpa, Senadora Marta Suplicy.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu não queria en-
caminhar, já foi encaminhado por meu partido e vai ser 
uma votação vitoriosa para Minas Gerais. Eu gostaria 
de falar de outro assunto. 

Hoje foi aprovado o parecer na CCJ da PEC nº 34 
que trata do Fundo Nacional da Cultura. Foram colhidas 
as assinaturas de todas as lideranças para o calendário 
especial para essa PEC. Então, eu consulto se pode-
mos votar hoje o calendário especial para apreciar a 
matéria no próximo esforço concentrado que será nos 
dias 11, 12 e 13 de setembro; mas que votássemos 
hoje a votação, pelo menos, do calendário, pois aí nos 
dias 11, 12 e 13 de setembro nós votaríamos o Fundo 
Nacional de Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência… A Senadora Marta 
Suplicy faz um apelo para que… 

Um requerimento: 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 779, DE 2012

Requeremos um calendário especial para 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 
34/2012 que acrescenta o art. 216-A, Cons-
tituição Federal, para instituir o Sistema Na-
cional de Cultura, para que a matéria conste 
da Ordem do Dia de sessões a serem con-
vocadas, evidentemente, no próximo esforço 
concentrado.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta os Srs. Líderes 
sobre se há alguma contestação. 

Após a Ordem do Dia, será votado esse reque-
rimento, caso não haja nenhuma objeção.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não, não é esse... 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Em 
relação a esta matéria, não.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E não havendo objeção – só para ter-
minar –, a Presidência fará constar, no final da Ordem 
do Dia, e voltará ao requerimento de V. Exª.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Con-
sulto V. Exª... Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a condu-
ção célere e firme de V. Exª. 

Faço aqui uma consulta e, ao mesmo tempo, um 
encaminhamento à Mesa. Na última reunião – peço a 
V. Exª que, talvez, consulte a Mesa para poder nos dar 
uma resposta definitiva –, nós aprovamos o regime de 
tramitação especial dessa proposta, o que permitiria, 
obviamente, a partir da decisão de V. Exª para que esse 
assunto fosse, enfim, tirado de pauta e pudesse ir ime-
diatamente à Câmara, que, o segundo turno fosse votado 
hoje, após a votação do primeiro turno, já que o regime 
de tramitação especial foi aprovado, não sei se unani-
memente, mas, pelo menos, pela maioria do Plenário. 

Consulto V. Exª se poderíamos definir e concluir 
a votação dessa matéria ainda hoje na sequência 
desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há no calendário essa proposição. Ago-
ra, a Presidência depende, evidentemente, do acordo 
de liderança para que isso ocorra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ob-
viamente. Desde já eu solicito aos Srs. Líderes apoio 
para esse encaminhamento que estou fazendo ao Sr. 
Presidente, para que possamos retirar esse assunto de 
pauta. Consulto o Líder Renan e, em seguida, os demais.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka – Bloco/
PMDB – MS) – Eu quero informar, Srs. Líderes, que, 
em havendo essa concordância, a Presidência terá que 
convocar várias sessões, para que a gente acabe a 
votação ainda nesta sessão. Eu tenho que informar ao 
Plenário, Senador Aécio Neves, o procedimento, por-
que há uma quebra de interstício. Evidentemente que, 
em havendo acordo de liderança, nós faríamos isso.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
compreendo, mas eu apenas aqui argumento...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Para dispensar...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Senador Renan, no momento em que houve a apro-
vação da tramitação especial, o próprio requerimento 
aprovado para tramitação especial, já é a garantia, já 
é a orientação para que isso possa ocorrer, indepen-
dentemente até de uma manifestação da qual eu não 
fujo, mas me parece talvez dispensável, já que o re-
querimento aprovado, na sessão anterior, nos leva a 
essa votação imediatamente posterior a essa agora. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, duas coisas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka – Bloco/
PMDB – MS) – Pois, não, Senador.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Esta Casa, tradicionalmente, costuma dispensar in-
terstícios, prazos regimentais, quando há unanimidade 
sobre a matéria. Evidentemente que não há unanimi-
dade sobre essa matéria, e o fato de o Senado ter vo-
tado já concretiza um avanço, é importante agradecer 
à Casa, mas vamos nos circunscrever ao cumprimento 
do prazo do Regimento, essa é a primeira questão. 

E a segunda, Sr. Presidente, eu queria pedir a V. 
Exª, para incluir na pauta, nós já tínhamos falado isso 
com o Presidente José Sarney, o Requerimento nº 702, 
que cria uma comissão integrada por juristas, com a fi-
nalidade de elaborar o anteprojeto de lei de arbitragem e 
mediação, Sr. Presidente. O amadurecimento da arbitra-
gem brasileira, nos últimos 15 anos, em razão do definitivo 
ingresso do Brasil no rol dos principais atores do cenário 
econômico, exige que nós tenhamos avanços legislativos 
nessa matéria e, para isso, é fundamental constituir aqui 
no Senado, a exemplo do que já fizemos com o Código 
de Processo Civil, com o Código Penal, a constituição de 
uma comissão para elaborar essa legislação. 

Era esse o apelo que gostaria de fazer a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka – Bloco/

PMDB – MS) – A matéria está sobre a mesa, é o mes-
mo procedimento. Há um requerimento. Em havendo 
concordância dos Srs. Líderes, nós colocaremos isso 
também, essa matéria, no final da pauta. Consulto os 
Srs. Líderes se há acordo para a votação desse reque-
rimento no final da pauta. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, permita-me, en-
quanto nós aqui aguardamos alguns Srs. Senadores, 
e aqui eu peço a atenção do ilustre Senador Renan 
Calheiros. Foi-nos solicitado aqui por ele, pelo ilustre 
Senador Armando, que pudesse ser votada ainda hoje 
uma matéria aprovada agora há pouco, no final da ma-
nhã, na Comissão de Constituição e Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria está sobre a mesa. É o mes-
mo procedimento. Há um requerimento. Em havendo o 
entendimento dos Srs. Líderes, nós colocaremos essa 
matéria no final da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Consulto os Srs. Líderes se há acordo 
para a votação desse requerimento.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, permita-me, en-
quanto aguardamos alguns Srs. Senadores – e aqui 
peço ao atenção do ilustre Senador Renan Calheiros 
–, nos foi solicitado por ele e pelo ilustre Senador Ar-
mando que pudesse ser votado, ainda hoje, matéria 
aprovada agora há pouco, no final da manhã, na Co-
missão de Constituição e Justiça.

O art. 345 do nosso Regimento, Sr. Presidente, 
diz o seguinte: 

Art. 345. A matéria para a qual o Senado con-
ceda urgência será submetida ao Plenário:
[...]
II – na segunda sessão deliberativa ordinária 
que se seguir à concessão da urgência, inclu-
ída a matéria na Ordem do Dia [...]

Portanto, o que nós fizemos no momento em que 
concordamos com a votação ainda hoje do mérito da 
proposta relatada pelo Senador Armando foi o enten-
dimento entre os Líderes, na mesma lógica do enten-
dimento que estamos aqui solicitando.

Ora, se é possível haver entendimento sobre o 
segundo turno dessa matéria hoje, obviamente não 
podemos concordar com a discordância em relação ao 
Art. 345 do Regimento, que nós só podemos de alguma 
forma superar se houver entendimento conjunto da Casa.

E quero dizer que se não houver entendimento 
em relação a essa matéria, por isonomia, não temos 
condição de apoiar a votação do mérito e peço vênia ao 
Senador Armando Monteiro, em relação a esta matéria.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Senador Aécio, eu não imaginava que V. Exª fosse se 
lembrar de mim nesse momento. Mas já que lembrou, 
eu gostaria de dizer o seguinte, Sr. Presidente: se, de 
alguma forma, a minha proposta ferir o Regimento, eu 
aceito que a matéria seja votada depois.

Se o Senador Aécio estivesse invocando algo que 
foi já definido; que não é matéria que envolve votação 
em dois turnos, para justificar a proposta.

Então, se a minha fere de alguma forma o Regi-
mento, eu abriria mão de que a votação ocorresse hoje.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sena-
dor Armando Monteiro, talvez eu não tenha me pronun-
ciado adequadamente. Houve aqui um entendimento em 
torno da proposta de V. Exª do qual nós participamos...

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Então, não vamos voltar a ela.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Não 
há nenhum problema em relação a isso. A mesma ló-
gica que nos fez construir um entendimento em rela-
ção à proposta de V. Exª é que eu, agora, argumento 
para que possamos construir uma proposta... Senador 
Armando, é algo absolutamente legítimo no debate 
parlamentar. Concordamos com a proposta de V. Exª 
e buscamos apoio para a nossa proposta.

Não há violência alguma em relação a isso.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) – 

Senador Aécio, essa matéria estava sob exame dos líderes 
desta Casa, e eu não me incluo no colégio de Líderes. V. 
Exª está me alçando a uma condição que eu não tenho.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – V. 
Exª é Líder por natureza.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Obrigado. Agora, eu queria dizer a V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu acho que, é claro, Senador Arman-
do Monteiro, o Senador Renan Calheiro já ocupou... E 
disse que não há acordo para a votação, para quebrar 
o interstício. Então, a menos que haja... 

É claro que se o Senador Aécio não der o acordo, 
essas matérias não serão votadas, porque a Presidên-
cia tem que seguir o Regimento da Casa.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 
Presidente, não há acordo para essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há acordo. Consulto se os Srs. 
Senadores e as Srªs Senadoras já votaram. (Pausa.)

Quero abrir...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Senador Moka...
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 

– Sr. Presidente só falta V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Clésio.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 

– Acho que falta o voto de V. Exª. Eu pediria que se 
pudesse prestigiar Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Infelizmente, na condição de Presiden-
te, e a votação é aberta, o Presidente não pode votar. 
Vou ficar devendo esse apoio a V. Exª.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O meu voto seria favorável, Senador 
Clésio.

Há algum Senador que ainda... Está encerrada 
a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com 58 votos SIM; 6, NÃO; e nenhuma 
abstenção está aprovada, em primeiro turno.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a compreensão 
dos Srs. Senadores pelo resultado da votação. Sempre 
fui aqui, Sr. Presidente – V. Exª é testemunha –, um fa-
cilitador, não aqui nesta Casa apenas, por onde passei, 
dos entendimentos. Prefiro, citando uma frase célebre, 
Senador Eduardo, de um velho Senador da República 
que passou por esta Casa, chamado Tancredo Neves, 
ele dizia que tinha muito mais prazer, Senador Moka, 
em um bom acordo do que em derrotar um adversário. 

Nós hoje avançamos de forma substantiva em 
relação a essa aprovação. O Senador Sérgio Souza, 
do Paraná, que trabalha esta questão há muito tempo, 
nos faz aqui um apelo para que deixemos esta ma-
téria também para votação no dia 12. Não colocare-
mos dificuldade em relação a isso, mas, por todas as 
razões e homenagem que devemos ao Senador Ar-
mando Monteiro, eu retiro qualquer objeção para que 
a matéria de seu interesse e de interesse, obviamen-
te, do Estado de Pernambuco possa ser votada ainda 
na sessão de hoje, Sr. Presidente, e quem sabe, no 
futuro, lembrem-se desse gesto em relação a outras 
demandas de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu tinha certeza de que o comporta-
mento de V. Exª não seria outro. 

Vamos proceder à votação agora da emenda.
Srªs e Srs. Senadores, podem votar a emenda.
Aberta a votação.

(Procede-se à votação)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Cássio Cunha 
Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há uma certa 
dúvida do Plenário. Eu gostaria de saber do que trata 
a emenda que está sendo votada. Não foi esclarecido 
pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Informam que já foi publicado, mas a 
Presidência passa a ler:

Dê-se ao art. 2ª da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 65, de 2011, a seguinte redação:

Art. 2º. O Superior Tribunal de Justiça, no prazo 
de 90 dias, a contar da data da promulgação 
desta emenda constitucional, encaminhará o 
projeto de lei ao Congresso Nacional dispondo 
sobre a organização, estrutura e funcionamento 
do novo tribunal, bem como sobre a nova con-
figuração e composição da 1º Região.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Quem é o autor da emenda, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A emenda agora passa a ser da Co-
missão. Ela foi aprovada na Comissão. O Relator foi o 
Senador Renan Calheiros.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, não há objeção em relação à emenda. Nós vamos 
encaminhar favoravelmente em relação à emenda, 
atendendo à decisão da Comissão de Constituição e 
Justiça, onde ela foi aprovada. Ela só estabelece prazo 
para que o STJ possa se manifestar. Ela complementa 
o projeto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pode encaminhar.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O 
nosso encaminhamento é favorável.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria solicitar a 
V. Exª a inclusão na pauta das matérias que estão em 
regime de urgência: o PLC 69 e o PLC 74 de interesse 
de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Falo em 
meu nome e em nome do Senador Armando Montei-
ro. PLC 69 e PLC 74, ambos em regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Informa-me a Cláudia que, quanto ao 
PLC 74, já foi aprovado o regime de urgência. Da mesma 
forma, a Presidência consulta os Srs. Líderes se temos 
acordo para que, no final da pauta, possamos votar essa 
matéria, sobre a qual há um requerimento de urgência. 
Esta é a matéria que a Presidência vai informar: “Dis-
põe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no 
quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte”. Essa 
é a matéria. Em não havendo objeção, a Presidência vai 
fazer constar e colocará em votação no final da pauta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Agradeço, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta se há algum 
Senador ou Senadora que ainda não votou.

A Presidência consulta os senhores Senadores 
e Senadoras se todos já votaram.(Pausa)

A Presidência consulta se há algum Senador ou 
alguma Senadora que ainda não tenha votado. 

Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com 56 votos SIM; 7 votos NÃO; e 
nenhuma abstenção foi aprovada a Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há, sobre a mesa, parecer da Comis-
são Diretora oferecendo a redação da matéria para o 
segundo turno constitucional, que será publicado na 
forma regimental.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.055, DE 2012 
(Comissão Diretora)

Redação, para o segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 65, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação, para 
o segundo turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 65, de 2011, que altera o art. 27 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para criar o 
Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, consolidando a Emenda nº 1 – 
CCJ, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto 
de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 1.055, DE 2012

Redação, para o segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 65, de 2011.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº    , DE 2012

Altera o art. 27 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para criar o 
Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, e estabelece 
prazo para o Superior Tribunal de Justiça 
encaminhar ao Congresso Nacional proje-
to de lei dispondo sobre o novo tribunal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-

tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional.

Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 11.

“Art. 27.  .........................................................
 .......................................................................
§ 11. É criado o Tribunal regional Federal da 
6ª Região, com sede em Belo Horizonte e 
jurisdição no Estado de Minas Gerais.” (NR)

Art. 2º O Superior Tribunal de Justiça, no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data da promulga-
ção desta Emenda Constitucional, encaminhará no 
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a 
organização, a estrutura e o funcionamento do novo 
tribunal, bem, como sobre a nova configuração e com-
posição da 1ª Região.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria será incluída em Ordem do 
Dia para o segundo turno constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O próximo item é relativo à discussão 
também de uma PEC, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 63, de 2011. 

Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 63, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação 
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo 
de adesão ao regime especial de precatório 
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto do art. 363 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante três ses-
sões deliberativas consecutivas, em fase de discussão 
em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito. 

Em discussão a proposta.(Pausa)
Está encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Continuando a Ordem do Dia.

Item 4:

REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012 
(Adiado para esta data, nos termos do 

Requerimento nº 741, de 2012)

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e 
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de 
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(insere a disciplina Ética Social e Política nos 
currículos do ensino médio).

A matéria constou de sessão deliberativa ordiná-
ria do dia 9 de agosto, quando teve a sua apreciação 
adiada para esta data. 

Há, sobre a mesa, requerimento de adiamento 
de votação da matéria para o dia 13 de setembro, do 
Senador Sérgio Souza. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 780, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 315, do Regimento 

Interno do Senado, requeiro adiamento da votação do 
Requerimento nº 618, de 2012, para que seja realizada 
no dia 13 de setembro de 2012.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2012. – 
Senador Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Votação do requerimento do Senador 
Sérgio Souza. 

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da data 

aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Itens 5 e 7:

REQUERIMENTOS DE NºS 714 E 721, DE 2012

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
nºs 714 e 721, de 2012, do Senador Cyro Mi-
randa e do Senador Eduardo Lopes, respec-
tivamente, solicitando que os Projetos de Lei 

do Senado nºs 147, de 2011, e 312, de 2009, 
sejam desapensados dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 467, de 2003, 300, de 2004, 74, 
94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, de 2007; 
135, 138, 364, 465, de 2008; 46, 242, 568, de 
2009; 18, 81, 158, de 2010; 12, 76, 98, 354, 
569, de 2011; e 128, de 2012, a fim de que 
tenham tramitação autônoma (dedução da 
base de cálculo do Imposto de Renda com 
medicamentos).

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

maneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovados. 
O Projeto de Lei do Senado nº 312, de 2009, 

é desapensado das demais matérias, volta a ter tra-
mitação autônoma e vai ao exame da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, seguindo posteriormen-
te à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão 
terminativa. 

O Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2011, é 
desapensado das demais matérias, volta a ter tramita-
ção autônoma e, uma vez que já se encontra instruído 
pela Comissão de Assuntos Sociais, segue ao exame 
da Comissão de Assuntos Econômicos em decisão 
terminativa.

As demais matérias continuam tramitando em 
conjunto e retornam ao exame da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, seguindo, posteriormente, 
às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa; de Assuntos 
Sociais, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento 
Interno, e à de Assuntos Econômicos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem.) – Quero só justificar a minha ausência 
nas votações anteriores, Excelência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não.
A Mesa recebe a comunicação de V. Exª.

Item 6:

REQUERIMENTO Nº 719, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
719, de 2012, do Senador Benedito de Lira, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
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nado nº 41, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Retransmissão da “Voz do Brasil”).

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

O que é isso, Sr. Presidente? Estão querendo o quê? 
Acabar com a Voz do Brasil?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Votação do requerimento do Sena-
dor Benedito de Lira, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 41, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está contestando? (Pausa.)

Está bom.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao exame da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania, seguindo, posteriormente, 
nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, 
à de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 745, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
745, de 2012, do Senador Paulo Paim, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
127, de 2012, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (incluir atividades bancárias no rol 
de serviços ou atividades essenciais).

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

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

missão de Assuntos Econômicos, a matéria vai à Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participa-

tiva, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49, 
inciso I, do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência chama atenção que 
agora vamos passar à votação das matérias que foram 
previamente acordadas neste plenário.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 74, de 2012 (nº 7.870/2010, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que autoriza o Banco Central 
do Brasil a doar ao Estado de Pernambuco o 
imóvel que especifica.

Há, sobre a mesa, parecer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Armando Monteiro, que será publicado na forma 
regimental. 

(Parecer nº 1.043, de 2012, lido anteriormente 
na presente sessão).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2012 
(Nº 7.978/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa da Presidência da República)

Autoriza o Banco Central do Brasil e doar 
ao Estado de Pernambuco o imóvel que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o banco Central do Brasil autorizado 

a doar ao estado de Pernambuco o imóvel localizado 
na Rua Siqueira Campos, nº 368, Bairroi de Santo 
Antônio, na cidade de Recife, Estado de Pernambu-
co, com área total construída de 2.876 m2 (dois mil, 
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oitocentos e setenta e seis metros quadrados), regis-
trado sob o nº 78.283, às fls. 156v do Livro nº 3 CH do 
registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da 
Comarca de recife, estado de Pernambuco.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Requerimento nº 779, de 2012, do 
calendário especial para a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 34, de 2012, que acrescenta ao art. 
216, “a”, da Constituição Federal, para instituir Siste-
ma Nacional de Cultura, para que a matéria conste da 
Ordem do Dia de sessões a serem convocadas para o 
próximo esforço concentrado, na forma que se segue, 
conforme acordo de Lideranças.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 702, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
702, de 2012, do Senador Renan Calheiros, 
solicitando a constituição de uma comissão 
integrada por 6 juristas, com a finalidade de 
elaborar anteprojeto de lei de arbitragem e 
mediação, em 180 dias. 

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO N° 702, DE 2012

Requeiro, com fundamento no art. 374, pa-
rágrafo único, do Regimento Interno do Senado 
Federal, a constituição de uma Comissão integra-
da por seis juristas com a finalidade de elaborar 
anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação, em 
180 (cento e oitenta) dias.

A Comissão realizará, necessariamente, a co-
leta de sugestões dos cidadãos em geral, bem como 
audiências públicas com os setores interessados da 
sociedade.

A participação na Comissão de Juristas não 
será remuneradas a nenhum título, constituindo 

serviço público relevante prestado ao Senado Fe-
deral, e a Diretoria-Geral destinará do orçamento 
do Senado Federal, os recursos necessários para 
o funcionamento da Comissão de que trata este 
Requerimento.

Justificação

Decorridos mais de quinze anos da edição 
da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996), datada 
de 23 de setembro de 1996, referido instituto dei-
xou de ser visto com reserva pelo jurisdicionado, 
passando a ser, em alguns segmentos sociais, o 
sistema de resolução de disputas preferencial-
mente adotado.

O amadurecimento da arbitragem brasileira 
nos últimos quinze anos, em razão do definitivo 
ingresso do Brasil no rol dos principais atores do 
cenário econômico e comercial mundial, eviden-
ciou ser fundamental que o País acompanhe e se 
adapte às novas exigências da realidade negocial 
internacional, a fim de atender satisfatoriamente 
a complexidade das relações jurídicas modernas.

É importante ressaltar que inexiste no orde-
namento jurídico nacional legislação acerca do 
instituto da Mediação, e que as últimas reformas 
processuais levadas a termo, e notadamente a 
iminente aprovação do novo Código de Processo 
Civil, a inaugurar nova sistemática à resolução de 
litígios, ocasionando a necessidade de adaptação 
da arbitragem à nova realidade legislativa.

Sala das Sessões, – Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há, sobre a mesa, requerimento de 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 
2012.

Votação do requerimento, solicitação do Senador 
Agripino Maia.

O projeto do Senador Agripino Maia dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da 21ª Região, Rio Grande do Norte.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 781, DE 2012 
(REQUERIMENTO Nº 52, DE 2012 – CCJ)

Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para 
o PLC nº 69, de 2012.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012. – 
Senador José Agripino.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em votação o requerimento.

Senadoras e Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Não havendo objeção do Plenário, está aprovado 
o presente requerimento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos votar as autoridades, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agora vamos votar a matéria, o re-
querimento.

Pois não, Senador.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, tem autoridades para votação nominal 
ainda? Porque essa matéria não é de votação nomi-
nal. Talvez fosse o caso de nós votarmos as matérias 
nominais, que têm votação...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há entendimento para votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
De nenhuma autoridade?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há.

Não há entendimento para essa votação. Não 
houve, em nenhum momento, solicitação. Não há so-
bre a mesa nenhum pedido.

Eu consulto os Srs. Líderes. Havendo o acordo... 
Podemos ter problema de quórum, talvez.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2012

Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2012 (nº 
1.827/2011, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efe-
tivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 
Rio Grande do Norte.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e Cidadania. 

O Relator é o Senador José Agripino, favorável 
ao projeto, que será publicado na forma regimental.

(Parecer nº 1.042, de 2012, lido anteriormente 
na presente sessão).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Cópias do referido parecer estão dis-
poníveis nas suas bancadas.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir.
Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encer-
rada a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que con-

cordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2012 
(Nº 1.827/2011, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de cargos de pro-
vimento efetivo no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, os cargos de provimento efetivo 
constantes do Anexo desta Lei.

§ 1º A criação dos cargos previstos nesta Lei fica 
condicionada à sua expressa autorização em anexo 
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 2º Se a autorização e os respectivos recursos 
orçamentários forem suficientes somente para provi-
mento parcial dos cargos, o saldo da autorização e 
das respectivas dotações para seu provimento deverá 
constar de anexo da lei orçamentária corresponden-
te ao exercício em que forem considerados criados e 
providos.

Art. 2º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região no orçamento geral da União.

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

ANEXO 
(Art. 1º da lei nº , de de de)

Cargos Efetivos Quantidade

Analista Judiciário – Área Apoio Es-
pecializado
Especialidade Tecnologia da Infor-
mação

16 
(dezesseis)
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Técnico Judiciário – Área Apoio Es-
pecializado
Especialidade Tecnologia da Infor-
mação

3 (três)

Total 19  
(dezenove)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em sessão anterior, foi lido o Reque-
rimento nº 772, de 2012, da Comissão Temporária da 
Reforma do Código Penal, solicitando que seja dupli-
cado o prazo para a conclusão dos trabalhos.

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Requerimento do Senador Eduardo 
Suplicy.

O Senador Eduardo Suplicy apresentou o Reque-
rimento nº 769, de 2012, por meio do qual solicita, nos 
termos do art. 40, do Regimento Interno, licença dos 
trabalhos da Casa, no período de 14 a 16 de setem-
bro de 2012, para representar o Senado Federal, no 
14º Congresso do Basic Income Earth Network, Rede 
Mundial da Renda Básica, que ocorrerá em Munique, 
na Alemanha.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e dis-
tribuído ao Plenário despacho do Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela 
aprovação do Requerimento de nº 769, de 2012.

É o seguinte o despacho do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIA-
DO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO 
NO ART. 49, § 4°, DO REGIMENTO INTERNO DO 

SENADO FEDERAL

Referente ao o Requerimento n° 769, de 
2012, do Senador Eduardo Suplicy, que 
“Requer, nos termos dos artigos 13 e 40, § 
1º inciso I do Regimento Interno do Sena-
do Federal; autorização para desempenhar 
missão no exterior, como representante da 
Casa, no 14° Congresso da Basic Income 

Earth Network (Rede Mundial da Renda Bá-
sica), que ocorrerá em. Munique Alemanha, 
entre os dias 14 a 16 de setembro de 2012. 
Comunica ainda, nos termos do art. 39, I do 
Regimento Interno do Senado Federal, que 
estará ausente do País no período de 13 a 
17 de setembro de 2012”.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional recebeu no dia 28 de agosto de 2012 o Re-
querimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Eduardo Suplicy.

Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão, 
estabelecem rito de apreciação dessa modalidade 
de requerimento, que, neste caso, não pôde ser 
observado, tendo em vista a proximidade entre o 
período da missão e a próxima reunião delibera-
tiva da Comissão.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimen-
to Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente 
da Casa despachar solicitação de licença quando 
a sua votação não puder ser realizada em duas 
sessões seguidas ou, ainda, na hipótese de re-
cesso, a Presidência desta Comissão decide ado-
tar, com base no disposto no art. 412, inciso VI, 
do Regimento Interne, procedimento análogo ao 
previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível sub-
meter o Requerimento ao Plenário da Comissão, 
o que somente poderá ocorrer na próxima reu-
nião deliberativa, este Presidente avoca para si 
a responsabilidade de instruir favoravelmente a 
referida solicitação, ad referendum do Colegiada.

As razões para opinar favoravelmente estão 
contidas em Ofício de Dorothee Schulte-Basta, or-
ganizadora local da Conferência, endereçado ao 
Presidente da Casa, Senador José Sarney. Neste 
Ofício, a organização do evento solicita a presen-
ça do Senador Eduardo Suplicy, na qualidade de 
representante do Senado brasileiro, para ouvir 
sobre os programas brasileiros de transferência 
de renda, sua concepção e as experiências até 
o momento acumuladas.

Esta Presidência, portanto, opina pela aprova-
ção do Requerimento n° 769, de 2012, do Senador 
Eduardo Suplicy.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não havendo objeção do Plenário, as 
Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Em sessão anterior, foi lido o Reque-
rimento nº 31, de 2012, do Senador Inácio Arruda e 
de outros Srs. Senadores, solicitando a realização de 
sessão especial, destinada a comemorar o Centenário 
de Nascimento do compositor e cantor Luiz Gonzaga, 
a realizar-se no dia 10 de dezembro.

Em votação o requerimento. 
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem) – Já votou o requerimento relativo à viagem? 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado, então, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Inscrito, pela Liderança do Partido dos 
Trabalhadores, o Líder Walter Pinheiro.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Waldemir Moka.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
quero me inscrever pela Liderança da Minoria da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito agora.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
indago, Presidente Moka, se sou o primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na verdade, estão inscritos: o próximo, 
Eduardo Amorim, PSC; Eduardo Lopes, PRB; Sérgio 
Petecão, PSD, e agora V. Exª. Isso intercalando com os 
oradores inscritos, naturalmente, Senador Jayme Cam-
pos. É porque os Líderes já haviam, antes da votação, 
feito a inscrição na Mesa, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Walter Pi-
nheiro, pela Liderança.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero aqui tocar numa das questões 
sobre a qual, na última semana, na semana próxima 
passada, a Presidenta Dilma insistiu muito. Refiro-me 
ao investimento na nossa malha de infraestrutura, o 
debate que envolve a consolidação de uma política 
com centros integrados de logística, o processo de 
requalificação da nossa malha ferroviária, a adoção 
de medidas para concessões, meu caro Petecão, de 
portos, aeroportos, a construção e a operação de por-
tos e, principalmente, de aeroportos com caráter regio-
nal. Isso é muito importante para a gente, levando-se 
em consideração o tamanho dos Estados no Brasil e 
as dificuldades para a utilização da aviação regional, 
tão aqui debatida e sobejamente debatida pelo nosso 
Senador Vicentinho.

Então, essas medidas foram importantes e têm 
um impacto na nossa querida Bahia. A recuperação da 
malha ferroviária de Belo Horizonte até Salvador; de 
Salvador a Aracaju; de Aracaju a Recife. Esse trecho, 
principalmente o trecho de Minas, é um trecho exis-
tente. Hoje há um trecho ferroviário que liga a cidade 
de Salvador à cidade de Montes Claros. Sempre cito 
esse trecho porque é um trecho que eu tive a oportu-
nidade de conhecer a partir da relação de dentro da 
minha casa. Meu pai era chefe de trem, e essa era 
uma das rotas que meu pai cumpria na sua jornada 
de trabalho. Esse trecho é um trecho que, ao longo de 
toda uma vida, serviu para o transporte de cargas e 
também de passageiros. 

Essa medida da Presidenta Dilma é importante 
porque, por exemplo, esse trecho Montes Claros-Sal-
vador, Montes Claros-Aratu, que é o nosso porto, esse 
trecho terá um ponto de entroncamento na cidade de 
Brumado, na Bahia, com a FIOL, a Ferrovia de Inte-
gração Oeste-Leste.

Refiro-me a toda essa reestruturação, aos inves-
timentos que os Estados também estão fazendo para 
a Copa do Mundo, e, ao mesmo tempo, o investimen-
to que diversos Estados patrocinam na reestrutura-
ção de todo esse parque, particularmente a Bahia, na 
construção de centros de logística. Há um projeto em 
curso para as cidades de Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Juazeiro, Itabuna e a cidade de Barreiras, 
o caso específico dos investimentos feitos pelo Estado 
da Bahia, na cidade de Salvador.

E aí entra essa questão da recuperação do trecho 
ferroviário ora em questão. Se formos atender a essa 
demanda apontada pela Presidenta Dilma do trecho 
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ferroviário ligando Belo Horizonte, Salvador, Aracaju, 
teríamos que, primeiro, recompor o trecho que hoje foi 
interrompido, de 10km, entre a localidade de Mapele, 
ali em Simões Filho, e Paripe, no subúrbio ferroviário. 
Portanto, isso poderia nos dar a condição do retorno 
do trem de passageiros.

Pensando nisso, dialogamos com o Governador 
Jaques Wagner, com a Vale – que é a Vale Logística 
e que também tem o controle acionário, poderíamos 
dizer assim, seria o seu braço logístico ferroviário –, 
a FCA, a Centro-Atlântica, sobre a possibilidade do 
retorno do trem de passageiros na região metropo-
litana, com possibilidades de se chegar até a cida-
de de Alagoinhas, até para atender a essa exigência 
da demanda apresentada pela Presidenta Dilma, de 
recompor o trecho Belo Horizonte até Aracaju. É um 
trecho central que terá que ser recomposto na cida-
de de Alagoinhas, que é o ponto de entroncamento, o 
que seria uma espécie de derivação. Em Alagoinhas, 
o trem deriva para Aracaju, e a linha segue no sentido 
até a cidade de Juazeiro.

Portanto, no aspecto de Salvador, os investimen-
tos somam-se a todo o esforço que o Governo do Esta-
do, junto com o Governo Federal, vem empreendendo 
para os investimentos no sistema de metrô e a integra-
ção do sistema de transporte. Lógico que, recuperando 
esse trecho de 10km em Mapele, vamos dar sentido a 
esse trecho ferroviário, promovendo a integração com 
mais seis cidades da região metropolitana. E a cidade 
de Candeias, no dia de hoje, recebeu a ordem de ser-
viço para a construção do anel rodoviário. Candeias 
é uma das cidades do nosso complexo industrial da 
região metropolitana, e o Governador Jaques Wagner 
assinou hoje a ordem de serviços para o importante 
anel rodoviário naquela região.

Portanto, a cidade de Candeias passaria a contar 
com esse trecho de ferrovia, promovendo-se a sua in-
terligação com a cidade de Simões Filho, com a cidade 
de Camaçari, com a cidade de Dias D’Avila, com a ci-
dade de Mata de São João e com a cidade de Ipojuca, 
em um primeiro momento, restabelecendo, assim, com 
Salvador, esse seu papel, essa sua vocação de cida-
de efetivamente integradora da região metropolitana.

Por isso, são muito importantes esses investi-
mentos feitos pelo Governo do Estado no sentido de 
dotar a região metropolitana de maior fluidez, tanto 
para o transporte de cargas quanto para o transporte 
de passageiros.

Ainda nessa mesma toada, é importante lembrar 
os investimentos que o Governo do Estado fez até 
agora, em conjunto com o Governo Federal: a conso-
lidação da via expressa, importante ligação da BR-324 
ao porto; principalmente a readequação e a completa 

melhoria do trânsito e da estrutura de circulação, dan-
do mobilidade para o trânsito – é bom salientar –, na 
cidade de Salvador; a construção do complexo viário 
da Rota do Abacaxi, as novas vias – ali pela Barros 
Reis –, chegando até à estrutura do comércio. Conse-
quentemente, também, os investimentos do Governo 
do Estado para a consolidação da linha 2 do metrô, 
fazendo a integração com a linha 1, permitindo a che-
gada ao aeroporto. Mais uma vez, houve consolida-
ção do papel de Salvador como integradora da região 
metropolitana, estabelecendo essa ligação do metrô 
com a cidade de Lauro de Freitas.

Ainda na linha desses investimentos metropolita-
nos, poderíamos chamar assim, o Governo do Estado 
também anuncia a construção de duas importantes 
avenidas: a Avenida do Contorno ou a Via Expressa 
de Lauro de Freitas, eliminando um dos pontos críti-
cos da relação com aquela cidade. Seria a substitui-
ção do trecho, hoje municipal, da BA-099, conhecida 
pelos baianos como Estrada do Coco, para essa via 
expressa, na altura da Quinta Portuguesa, passando 
por Itinga e tendo uma ligação com o centro de Lauro 
de Freitas pela rua Gerino de Souza. Saindo dessa via 
expressa, após o rio Joanes, depois da ponte do rio 
Joanes, voltando a integrar efetivamente com a Estra-
da do Coco a BA-099.

Mas, para dar sentido, para dar consequência a 
essa reestruturação urbana, o Governo Jaques Wagner 
também anuncia a necessidade da ligação dessa Via 
Expressa de Lauro de Freitas com a Paralela, através 
do que nós chamamos de braço da interligação entre 
a 29 de Março, a via que dá acesso da Paralela até o 
condomínio Alphaville II. No projeto do Governo do Es-
tado, essa via estabelecerá a ligação entre a Paralela 
– refiro-me à 29 de Março –, a ligação entre a Paralela 
e a BR-324, na altura ali de Águas Claras. Essa ligação 
entre o ponto da 29 de Março e a Paralela com a via 
Expressa permitirá também uma redução enorme do 
fluxo de veículos em São Cristovão e no próprio anel 
viário que dá acesso ao aeroporto de Salvador.

Hoje, todos os soteropolitanos e toda a popula-
ção de Lauro de Freitas sabe que nós temos ali, nos 
momentos de pico – ou nos momentos, como numa 
linguagem muito no meu setor que nós chamávamos 
sempre de HMM, a hora de maior movimento –, nós 
temos engarrafamentos ali que eu diria até, de certa 
forma, alongado, tanto no sentido de Lauro de Freitas, 
quanto para a cidade de Salvador. Então, seria uma 
alternativa para resolver um dos graves problemas da 
Avenida Paralela, do novo fluxo e de uma nova rota 
interligando a BR-324 e fazendo a ligação através 
da Orlando Gomes do que nós poderíamos chamar 
de ponto a ponto, da orla marítima de Salvador, até 
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a BR-324, passando evidentemente pela construção 
de um novo viaduto na altura ali do Bairro da Paz, eli-
minando o ponto crítico ou o ponto de cruzamento na 
avenida paralela.

Então, são investimentos importantes que estão 
sendo feitos em Salvador, para reestruturar toda a 
nossa malha viária, para permitir inclusive a adoção de 
um sistema de transporte que permita a essa cidade 
andar, que permita a essa cidade se mover e que in-
tegre efetivamente uma parcela expressiva da região 
metropolitana à Salvador, através de vias com duplica-
ção das pistas e com capacidade de grande circulação 
e com eliminação dos pontos críticos.

E esse debate nós temos feito permanentemente 
com o companheiro Pelegrino. Ele é nosso candida-
to a prefeito de Salvador e terá, portanto, a tarefa de 
apresentar, neste atual momento, para a sociedade 
soteropolitana, as soluções para um dos graves pro-
blemas na cidade de Salvador.

Ainda há o empenho por parte do Governo do 
Estado. Por isso que, no dia de ontem e hoje, nós fize-
mos um apelo aqui à Secretaria do Tesouro Nacional 
para a liberação de uma operação de crédito junto ao 
BIRD, para que a gente tivesse oportunidade ainda de 
alcançar um recurso na ordem de R$700 milhões, per-
mitindo assim que o Governo do Estado faça diversos 
investimentos em infraestrutura em todo o Estado, mais 
precisamente na capital baiana, como a reestruturação 
da orla marítima, investimentos no centro histórico da 
nossa cidade, a recuperação de vias, a própria reestru-
turação de avenidas, uma vez que, com a chegada do 
metrô, nós teremos que pensar também nos chamados 
corredores alimentadores desse metrô. Já me referi a 
um deles aqui, a Avenida 29 de Março, a Avenida Gal 
Costa e a sua ligação com a orla, passando pela Pinto 
de Aguiar; a eliminação dos pontos críticos ali na altu-
ra do Iguatemi, mais conhecido assim por todos nós 
como uma região, meu caro Paulo Paim, que a partir 
de uma atividade econômica terminou virando bairro. 
São os novos centros constituídos nas cidades grandes.

O deslocamento dos centros antigos para os cen-
tros modernos, o desafio que o Governador Jaques 
Wagner vem discutindo conosco e esse outro desafio 
apresentado pelo companheiro Pelegrino é que a gente 
possa constituir na cidade vários centros.

As cidades modernas não podem ter mais um 
único centro de serviços. É importante que nós te-
nhamos vários. Não só para desafogar, para melhorar 
o trânsito, mas principalmente para você ajustar essa 
nova cidade ou as novas cidades à vida, do ponto de 
vista da qualidade e da mobilidade, porque, quando se 
pensa mobilidade, meu caro Paulo Paim, todo mundo 
só fala em transporte de massa, em resolver o proble-

ma das vias para circular mais veículos, mas a mobi-
lidade essencialmente é, por exemplo, andar a pé, ou 
se mover de bicicleta, ou ter inclusive a possibilidade 
de se deslocar para o seu local de trabalho perto do 
seu local de moradia.

Isto é a essência da mobilidade: ter os centros 
de serviço, sejam eles na área educacional, de saúde 
ou até na atividade econômica ou os serviços presta-
dos pelo Poder Público, também próximos de onde se 
mora. Aumenta a qualidade de vida, diminui os trajetos, 
e economicamente isso é importante para cada um.

Ora, se eu tenho que me deslocar da minha 
casa para um centro de serviço e esse deslocamento 
requer, inclusive, a necessidade do uso de mais de 
um roteiro de transporte público, significa que eu vou 
gastar muito mais. 

Então, esses investimentos são importantes, e é 
por isso que nós estamos discutindo, neste momento 
das eleições, esses investimentos que nós temos feito 
em Salvador. Óbvio que nós aproveitamos a oportuni-
dade da Copa do Mundo. Vários desses investimentos 
precisam ser feitos para ajustar a cidade de Salvador 
para a Copa. Mas só que a Copa vai embora! Nós va-
mos conviver com a Copa 30 dias no Brasil; nos outros 
335 dias, os soteropolitanos vão conviver diuturnamen-
te com os seus problemas. Então, a ideia é preparar a 
cidade para a Copa, mas preparar em definitivo para 
o cidadão que nela vive, labora e, obviamente, busca 
o seu espaço de lazer. 

Então, é esse o esforço que nós estamos fazen-
do, é nessa direção que a gente tem trabalhado para 
buscar aqui, através do Orçamento da União, através 
de recursos em instituições de fomento, de desenvol-
vimento. No dia de ontem, por exemplo, a Assembleia 
Legislativa aprovou uma operação de crédito, Senador 
Paulo Paim, de R$1,4 bilhão do Estado da Bahia junto 
ao BNDES. Espero eu que até o dia 12 de setembro 
o Plenário do Senado aprove essa outra operação de 
crédito, de R$700 milhões. Portanto, com isso nós va-
mos alcançar aí algo em torno de 2 bilhões... Estou 
falando em reais? Não, em dólares: do Banco Intera-
mericano; do BNDES, sim, R$1,4 bilhão. Portanto, há, 
no caso do Bird, algo em torno de US$700 milhões. 

Então, na prática nós vamos trabalhando com 
uma lógica de pensar esse desenvolvimento, mas, 
principalmente, ajustar a cidade para esse novo tem-
po. E é esse esforço que nós estamos fazendo aqui 
neste momento. E claro que o grande debate que se 
estabelece agora é o financiamento das cidades brasi-
leiras. Esse é o debate, e é importante, inclusive, que 
ele entre nesse processo eleitoral. Eu tenho conversa-
do muito com o meu candidato a Prefeito de Salvador, 
Pelegrino, porque esse é o debate central. É por isso 
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que é importante você ter essa relação estabelecida 
com o Governo do Estado e com a União, mas, prin-
cipalmente, a cidade tendo a capacidade de elaborar 
o que ela precisa. Um prefeito tendo a capacidade, 
inclusive, de se relacionar para empreender nessa di-
reção, para atender essas demandas. 

Aqui também em Brasília nós trabalhamos per-
manentemente para a liberação de recursos para a 
área da saúde. É fundamental, nesse conceito de 
mobilidade, você conseguir preencher em diversos 
setores da cidade 

O atendimento, para que as pessoas não se 
desloquem para um único ponto, os hospitais gerais, 
como são conhecidos, ou as unidades ou, no caso, 
uma única unidade de pronto socorro.

Por isso, trabalhamos junto ao Governo Federal 
a liberação de recursos para a construção das UPAs 
– Unidade de Pronto Atendimento. Essas unidades 
têm esta característica: chegar mais próximo ao local 
de moradia. Portanto, sem mexer uma linha na aquisi-
ção de transporte público ou sem alterar a largura das 
vias públicas conseguimos com a unidade de saúde – 
poderia dizer, na linguagem mais direta – matar dois 
coelhos com uma pancada só. Levar uma unidade de 
saúde, meu caro Amorim, e, ao mesmo tempo levar 
essa unidade para próximo de onde o cidadão mora. 
Portanto, esse deslocamento dar-se-á, agora, de for-
ma muito mais fácil. A gente vai permitindo uma maior 
capacidade de atendimento, ao mesmo tempo, você 
não vai ofendendo, criando dificuldades para a circu-
lação, tanto àquele que quer chegar à unidade de saú-
de, como ao próprio sistema de transporte da cidade.

Essa é outra medida que a gente tem discutido 
com o Governo do Estado. Agora, é fundamental que 
essa operação se estabeleça a partir, efetivamente, 
da relação com o gestor da cidade, com quem vai co-
mandar, com quem vai administrar a cidade.

A gente faz muito debate aqui no sentido do Or-
çamento da União, sexta-feira, agora, vamos receber 
a nova peça. Depois, tratamos de discutir a questão do 
Orçamento dos Estados, mas a vida se processa no 
Município, ninguém mora na União e ninguém mora no 
Estado. O cidadão mora no Município e o Município é a 
ponta mais fraca. Por isso, é fundamental a discussão 
sobre financiamento das cidades, para acabar, inclusive, 
com essa coisa de “pires na mão”. Então, é necessário 
o debate sobre essa redistribuição, mas, consequente-
mente, o comprometimento da esfera pública federal e 
estadual com o financiamento das cidades.

Meu caro Petecão, ele poderia falar, por exemplo, 
da cidade de São Paulo: “Ah, mas a cidade de São 
Paulo é o terceiro Orçamento do Brasil”, o primeiro é 
a União, o segundo é o Estado de São Paulo e o ter-

ceiro é a cidade de São Paulo. Então, se a cidade de 
São Paulo, que é o terceiro Orçamento em valores in-
clusive absolutos, se for colocar em relativo de repente 
ele continua, mas com valores absolutos, com certeza. 
Imaginem o que poderíamos dizer de Rio Branco ou 
de qualquer outra cidade do interior da Bahia?

Estou fazendo comparação com a capital, Sal-
vador, cujo Orçamento é de 3,7 bilhões, mas sua ca-
pacidade de investimento não chega a 100 milhões. A 
cidade de Salvador não dispõe de mais de 100 milhões, 
Paulo Paim, para fazer investimento! Aí, imaginemos 
essa obra que estamos fazendo agora na cidade e que 
reestrutura um sistema viário importante, que liga, com 
a BR, a saída da cidade de Salvador, o investimento 
será na ordem de 400 milhões, o que significaria di-
zer que eu teria de esperar 4 anos de investimentos, 
por parte da cidade de Salvador, para fazer uma obra 
dessa magnitude. Quatro anos! Aí, eu pergunto: e os 
outros investimentos que precisariam ser feitos na 
cidade? Faríamos como? Então, portanto, é funda-
mental nesta hora o debate sobre o financiamento 
das cidades, a responsabilidade disso e a junção das 
três forças para que a gente possa, verdadeiramente, 
entregar aos habitantes dos Municípios brasileiros as 
condições ideais de infraestrutura, saneamento, saúde 
e, principalmente, qualidade de vida. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Walter Pinheiro, Líder do PT.

Agora, na ordem, como orador inscrito, Senador 
Ivo Cassol.

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

Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que, mais 
uma vez, faço uso da tribuna desta Casa. É com ale-
gria maior ainda que, há poucos dias, estive visitando 
nosso distrito, da nossa capital de Porto Velho, Extre-
ma. Extrema faz divisa com o Acre do nosso Senador 
Petecão. 

Ao mesmo tempo, os amigos e as amigas, que 
sempre me receberam de braços abertos... Quero aqui 
deixar meu abraço a toda população de Extrema, Nova 
Califórnia, Vista Alegre do Abunã. Mas também, ao 
mesmo tempo, quero aqui chamar a atenção para fatos 
que estão acontecendo constantemente naquela região. 

A exemplo de Vista Alegre do Abunã, a popula-
ção, Senador Tomás Correia e Senador Petecão, vive 
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a todo momento se escondendo, vive a todo momento 
sendo humilhada, vive a todo momento sendo penali-
zada moralmente por um delegado da Polícia Federal 
que, infelizmente, trata aquelas pessoas como se todo 
o mundo fosse bandido. Adentra a casa das pessoas 
sem mandado de segurança, adentra o comércio, a 
indústria, como se todo mundo fosse bandido.

Eu quero deixar bem claro para esse delegado 
– vou-me resguardar, ainda, quanto ao nome desta 
pessoa – que ele não está acima da lei, que ele tem 
que respeitar a lei que esta Casa comungou. E, ao 
mesmo tempo, quero aqui deixar bem claro e quero 
aqui pedir ajuda de toda a comunidade de Vista Ale-
gre do Abunã, que faça da maneira que está fazendo, 
levantando todos os fatos, relatando com documento 
e com prova, porque nós não podemos aceitar que um 
delegado que se criou nos confortos do Brasil afora, 
nos grandes centros, passou num concurso público e 
está no nosso Estado de Rondônia, trate qualquer ir-
mão nosso, amigo nosso, como se todo mundo dentro 
do Distrito fosse bandido. 

E todas as categorias, e todas as classes, e todo 
mundo sabe que nós temos carne de pescoço, temos 
nó cego. Mas, em todos os distritos, nós também te-
mos gente honesta, temos gente boa, gente decente. 
E é, por isso, inadmissível, quando um delegado, sem 
ordem judicial, sem ordem judicial, adentra as casas 
das pessoas, humilha, amedronta e ameaça, como 
fez, há poucos dias, como tem feito constantemente. 

Portanto, a comunidade de Vista Alegre já me 
passou vários documentos, vários depoimentos des-
sas pessoas e, ao mesmo tempo, estamos levantando 
mais documentos ainda e, em breve, com certeza, nós 
vamos chamar o delegado responsável desta área, 
aqui na Comissão de Fiscalização desta Casa, para 
que possa, ao mesmo tempo, explicar qual a diferença 
que há em relação aos demais colegas de trabalho, 
onde sequer tem uma simples determinação judicial 
para ser cumprida, mas simplesmente ele mesmo o 
faz, como se assim fosse, não só como delegado, mas 
também como se fosse juiz. 

Essas barbaridades nós não podemos mais acei-
tar neste Brasil em que vivemos, um Brasil democrático, 
de pessoas que buscam, a todo momento, o direito, e o 
direito das pessoas honestas e pessoas sérias. E, nos 
bandidos que existem no meio do caminho, nesses, 
sim, nesses pode abaixar o porrete. Lógico que a lei 
não permite, mas pode prender, pode prender, pode 
colocar dentro do que a lei enquadra, para que ele seja 
responsabilizado pelos atos que cometeu, 

Mas não podemos pegar pessoas humildes e ino-
centes e generalizar. Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presi-
dente, a situação que vive tanto a população de União 

Bandeirantes como de Extrema, Nova Califórnia e Vista 
Alegre é quanto à questão da regularização fundiária.

Nós, na época, como Governador; assim como 
o Líder do Governo nesta Casa Eduardo Braga, como 
Jorge Viana, Ivo Cassol, e como tantos outros gover-
nadores da Região Amazônica, trabalhamos junto com 
esse Presidente, para que pudéssemos ter a legalização 
das propriedades. E assim foi feito com o Terra Legal.

Mas, infelizmente, o Terra Legal, por mais que 
tenha desempenhado – e aqui quero parabenizar o 
trabalho do Sérgio, que assumiu a Secretaria Geral 
do Terra Legal em Brasília. Mas, mesmo assim, com a 
crise que nós enfrentamos hoje no setor público; com 
a greve dentro das instituições pública e as dificulda-
des com os gestores, hoje, infelizmente, temos muitos 
proprietários desta região que poderiam ter acesso 
à linha de crédito – e a própria Presidente tem esti-
mulado os empregos e incentivado o consumo. Mas, 
infelizmente, nos deparamos com proprietários que, 
quando querem financiar um trator, não têm crédito, 
porque não tem documento da terra; se querem finan-
ciar uma colhedeira, não têm documento; se querem 
financiar semente, não têm documento. E o crédito que 
têm, infelizmente, é mísero, em torno de 10 ou 12 mil 
reais, e não o acesso a que ele tem de direito, para 
fazermos daquela região da Ponta do Abunã como um 
verdadeiro celeiro agrícola.

É por isso que ontem estive com o Secretário Na-
cional. Ele já está trabalhando com a documentação e, 
nos próximos dias, estaremos entregando no distrito 
de Jaci Paraná o documento, para que a Prefeitura de 
Porto Velho possa assim dar o título definitivo, dar a 
escritura pública para os moradores de Jaci Paraná e, 
com isso, gerando mais renda, liberando mais crédito 
tanto na Caixa Econômica como no Banco do Brasil.

É por esse motivo que a regularização fundiária 
é fundamental para nós da Amazônia. Não podemos 
aceitar que uma secretaria, que tem todas as condi-
ções de atender a demanda que temos, infelizmente 
esteja onde está instalada hoje: no Sivam, no Sipam, 
em Porto Velho, onde o nosso agricultor, Senador To-
más Correia, não tem acesso. Para chegar lá, é preci-
so apresentar-se, ter autorização, porque o Sivam e o 
Sipam são controlados pelas nossas Forças Armadas.

Então, portanto, o pequeno agricultor, o humilde 
agricultor não tem acesso e, quando chega, o acesso 
que tem, a maneira com que ele se depara, infeliz-
mente, ele se sente amedrontado, ele não se sente 
estimulado a regularizar a sua propriedade.

É por isso que solicitei ao secretário nacional Sér-
gio que ocupasse um espaço dentro do Incra, que já 
está à sua disposição, porque eu estive semana pas-
sada tanto com o executor adjunto Brito como também 
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com o Flávio, ex-Prefeito de Machadinho, atual executor 
do Incra em Rondônia, para que pudessem adiantar 
para que o quanto antes nós pudéssemos ter o Terra 
Legal instalado numa sala própria, junto com o Incra, 
aproveitando parte dos servidores do Incra, para que 
eles possam ajudar na regularização fundiária como 
sempre fizeram.

E aqui a gente se depara, quando fala do Incra, 
com uma discrepância inaceitável com o Ministério 
da Agricultura. Enquanto um técnico do Ministério da 
Agricultura ganha R$8 mil por mês, o mesmo técnico 
do Incra ganha R$3 mil ou R$4 mil por mês. Enquanto 
um agrônomo ganha no Incra R$3 mil, R$4 mil, R$5 
mil por mês, o mesmo ganha no Ministério da Agri-
cultura em torno de R$8 mil, R$10 mil, R$12 mil por 
mês. E o Governo é um só. A Presidente é uma só. E 
os Senadores são os mesmos. O trabalho, a categoria 
é a mesma, mas, infelizmente, em áreas específicas, 
idênticas, com um salário diferenciado.

E aí tratam o pessoal do Incra do nosso Esta-
do como se eles fosse preguiçosos. E eles não são 
preguiçosos. São pessoas que fizeram a diferença no 
nosso Estado com a reforma agrária, lá na década de 
70, 80 e 90. São pessoas que ajudaram a abrir cida-
des como Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, 
como abriram Colorado, como abriram Ouro Preto, 
abriram Jaru, abriram cidades igual a Arequemes e 
tantas outras cidades.

Então, não podemos aceitar o sucateamento 
existente hoje, que a gente vive quando acompanha a 
situação no Incra e o mau salário que eles têm até hoje.

Estive também, semana passada, na cidade de 
Guajará-Mirim e deixo o meu abraço ao meu amigo, 
parceiro, Miguel Sena, candidato a Prefeito daquela 
cidade. Foi meu Secretário da Saúde em Rolim de 
Moura. Fomos homenageados em nível nacional, em 
2000, como o 22º melhor prefeito pela Brasmarket e 
pelo SBT, aqui em Brasília. Recebi o título na época do 
Senador Casildo Maldaner, que se encontra aqui. Ele 
que me fez a entrega como um dos melhores prefei-
tos do Brasil, justamente em junho de 2000. O Casil-
do Maldaner, naquela época, fez a entrega, quando o 
Miguel Sena era meu Secretário de Saúde e fez uma 
das melhores saúdes, junto comigo, do Brasil, quando 
Secretário de Saúde em Rolim de Moura. Ao mesmo 
tempo, foi meu Secretário de Estado da Saúde e foi 
Deputado Estadual.

Mas lá a população também reclamava da 425, 
uma BR cuja licitação, infelizmente, quem ganhou, mais 
uma vez, foi a Delta. Ô empresinha enrolada! Parece 
que tem muitos que só vivem de cabritagem. Porque 
pegaram a obra, preço lá embaixo mergulhada, e ao 
mesmo tempo não fizeram porque, sempre, no meio 

do caminho, ajeitavam para poder ter o realinhamento 
da correção.

Não foi diferente com o trecho da região de Arique-
mes. E aquela rodovia hoje, infelizmente, se encontra 
num abandono total, numa situação precária. E quem 
paga o preço, infelizmente, somos nós, rondonienses, 
especialmente quem mora na Pérola do Mamoré por-
que aquela Pérola do Mamoré, junto com o Novo Ma-
moré é uma cidade que tem 95% de reserva, temos 
um povo que acredita no que faz, mas infelizmente se 
encontra isolada praticamente por causa dessa ro-
dovia. Cobramos do ministro, cobramos do diretor do 
DNIT, e prontamente garantiu que em breve teremos 
nova licitação. Enquanto isso, enquanto não temos a 
licitação, Sr. Presidente, o povo está com os buracos 
na estrada. Enquanto não se faz a manutenção, infe-
lizmente, as obras não andam. 

Outro fato que lamentavelmente deixa a gente 
estarrecido. Andando em Guarajá-Mirim, criou-se uma 
expectativa de que a ponte que interliga Guarajá-Mirim 
a Guaiará-Mirim sai até o final do ano. Como sempre 
digo, isso é conversa de políticos em época de elei-
ção. Se a ponte que liga Rondônia ao Acre, a BR–364, 
até agora não saiu, está ainda para ser licitada, estão 
concluindo o projeto, parece que tem emperrado não 
sei o que dentro daquela ponte, imaginem sair até o 
final do ano uma ponte que liga Guarajá-Mirim com 
Guaiará-Mirim. Mas, por incrível que pareça, todo ano 
de eleição aparece milagreiro, aparece mágico dizen-
do “estou fazendo, estou construindo”. A ponte vai sair 
sim. É o Tratado de Petrópolis, do Governo Federal 
com o governo boliviano. Mas ao mesmo tempo nós 
precisamos que o asfalto que liga Guaiará-Mirim com 
Trinidad seja concluído, seja construído para aí, sim, 
termos a opção de poder usufruir tanto de um lado da 
Oceânica que interliga com o Peru, como também o 
que interliga com o nosso país vizinho Bolívia. Portan-
to, a ponte do Rio Madeira que, infelizmente, em toda 
a seca sofre descaso, é de deixar a gente cada vez 
mais preocupado.

Outro fato que chama a atenção. Assistindo ao 
programa eleitoral, quantos milagres a gente vê. Quan-
tas pessoas que não fizeram nada, Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, e que a gente assiste nos programas. 
A gente está vendo lá. A exemplo de Porto Velho. Sane-
amento básico, água tratada e esgoto. Um acordo feito 
na gestão do Ivo Cassol como Governador do Estado 
de Rondônia, como compensação das usinas do Rio 
Madeira, Jirau e Santo Antônio, com a Presidente Dil-
ma, que era Ministra, na época, da Casa Civil. Ficou 
acertado e acordado junto com a área de preserva-
ção do Rio Vermelho com a Flona do Bom Futuro, que 
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permutamos, e mais 643 milhões para o saneamento 
básico, dentro da nossa cidade de Porto Velho. 

Pasmem, Sr. Presidente, nós estamos vendo, hoje, 
candidatos colocando como se aquilo fosse mérito de-
les. Nós precisamos que eles peguem, hoje, e concluam 
essa água tratada, esse esgoto, o que estão fazendo, 
sob pena de a gente perder. Infelizmente, em campa-
nha eleitoral é assim. Muitos milagres se assistem em 
programas, mas aqui não estamos defendendo compa-
tibilidade de ninguém. Nós estamos defendendo as pes-
soas que tiveram mandato, cumpriram com seu dever e 
fizeram de verdade. Mas a água tratada e o esgoto de 
Porto Velho foram um acordo assumido, junto comigo, 
com a Presidente Dilma, na época, como compensação 
das usinas. Tanto é verdade, que, quando demos a parte 
do Parque Estadual do Rio Vermelho para a Usina de 
Jirau, em troca da Flona do Bom Futuro, ela aumentou 
em mais 220 milhões o saneamento básico para Porto 
Velho. Esse foi o acordo feito. Mas, infelizmente, outras 
pessoas estão querendo levar a fama. 

Antes de passar a palavra para o Senador Pe-
tecão, eu também queria aproveitar a oportunidade 
par dizer que, na minha ida à Ponta do Abunã, muito 
se comentou. Disseram os adversários que o Cassol 
é contra a emancipação. É o contrário, eu sou a favor 
da emancipação política da Ponta do Abunã, Petecão 
e Tomás Correia. E quero, aqui, até pedir ajuda para 
o Senador Tomás Correia, que faz parte da Comissão 
de Constituição de Justiça. Eu falei para o Presidente, 
o nosso Senador Inocêncio, para que dê prioridade, 
porque está lá o meu Projeto de Lei nº 197, que devolve 
para o Estado de Rondônia e para todos os Estados 
brasileiros a autonomia de emancipar os distritos que 
têm a capacidade de ser um município de verdade. É 
melhor um Município pobre do que um distrito mise-
rável. A Ponta do Abunã é distrito forte e vive na misé-
ria, vive com o pires na mão, sem ter posto de saúde 
que funciona, sem ter remédio nos postos de saúde, 
sem ter máquinas para arrumar estradas. Em União 
Bandeirante não é diferente. Em Vista Alegre do Abu-
nã não é diferente. Em Extrema não é diferente. Não 
é diferente, também, na cidade de Jaci Paraná, e não 
é diferente, também, em Tarilândia, Senador Tomás 
Correia. Não é diferente com Nova, é a sua área, a 
sua região, com praticamente quase nove mil eleitores, 
um distrito. Então, quem fez um projeto de lei para que 
voltasse, de novo? Quem vetou essa lei, gente? Vocês 
sabem quem foi que vetou, lá atrás? Não em relação 
a este meu projeto, mas a outro, que foi aprovado. Foi 
o Presidente Lula. 

Foi ele quem vetou a emancipação dos distritos no 
Brasil afora. Chegou à mão dele o projeto, e ele meteu 
a caneta, meteu a taca em vocês, em todo mundo. Eu 

refiz o projeto, dei entrada, e o projeto está na Comis-
são, tramitando, para que em breve, como esperamos, 
seja aprovado e devolvido aos Estados, às Assem-
bleias Legislativas, para que eles tenham autonomia 
para decidir quanto aos distritos em condições de virar 
Município. E tantos outros no Brasil têm centenas de 
milhares de habitantes, mas, infelizmente, vivem com 
o pires na mão, pedindo esmola para o Município-mãe. 
É isso que não podemos admitir.

A população de Extrema. Se alguém fez o pro-
jeto, se alguém está acompanhando, se alguém está 
pedindo chama-se Senador Ivo Cassol. Eu sou mais 
a favor de um Município pobre do que de um distrito 
miserável, como hoje vive a Ponta do Abunã.

Com a palavra o Senador Petecão.
O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Agradeço o 

aparte, Senador Ivo Cassol, e queria parabenizá-lo pela 
sua coragem, pela sua garra. Sempre que trata dos 
interesses de Rondônia, o senhor tem sido um guerrei-
ro. Ouvi atentamente o seu pronunciamento em que o 
senhor trata a situação desses distritos que precisam 
passar a Município. Essa situação não é diferente do 
meu Estado. O grande exemplo é Rondônia, aqueles 
Municípios que estão às margens da BR. Eu lembro 
quando passávamos naqueles Municípios, Jaru, Vilhe-
na. Aquilo tudo era distrito e hoje são cidades que têm 
uma importância muito grande para o Estado de Ron-
dônia. Nós, lá no Acre, também temos vários distritos, 
por exemplo, Campinas, Vila do V, Santa Luzia, lá no 
Juruá, que gostaríamos de ver passarem a Município. 
Um assunto me chamou atenção quando o senhor 
abordou. O senhor falava a respeito dessa ponte que 
poderá sair, ligando Guaiará à Bolívia; do outro lado 
é Guajará ligando a Guaiará. Sinceramente, claro, 
não tenho nada, acho que é importante, mas hoje a 
ponte pela qual devemos lutar, e o senhor está lutan-
do... Quando o senhor fala da ponte do Rio Madeira e 
Abunã, que isola os distritos de Extrema, Califórnia, ali 
nós pagamos um preço muito caro. O Estado do Acre 
depende dessa ponte. Hoje o Estado do Acre vive em 
completo isolamento. Com a vazante do rio, as balsas 
não estão dando conta de fazer o transporte de cen-
tenas de carretas e caminhões que ficam ali. Isso tem 
causado um prejuízo muito grande para o comércio do 
nosso Estado. Então, eu quero lhe agradecer o apoio, 
a sua solidariedade e a sua luta também, porque o 
senhor tem nos ajudado muito em prol da construção 
daquela ponte sobre o Rio Madeira. Essa ponte é de 
fundamental importância. Nesta semana, a Assem-
bleia Legislativa do meu Estado propôs que façamos 
audiências públicas reunindo a Bancada de Rondônia, 
os Deputados Estaduais de Rondônia, os Deputados 
Estaduais do Acre e a nossa Bancada Federal, para 
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que possamos, de uma vez por todas, resolver essa 
situação da ponte, que tem trazido um prejuízo muito 
grande para o nosso Estado. Obrigado e parabéns, 
Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com 
certeza.

Não quero aqui desestimular o povo de Guajará-
-Mirim. A ponte de Guajará-Mirim vai sair, mas não 
acredito que saia agora. Vai demorar um tempo. Se eu 
elencasse por prioridade, com certeza a ponte da BR-
364 é fundamental para interligar o Oceano Atlântico 
ao Oceano Pacífico, de um lado para outro. O Peru fez 
o dever de casa. Nós, brasileiros, não fizemos ainda.

Concedo um aparte ao Senador Tomás Correia, 
se Deus quiser, Relator na Comissão de Constituição 
e Justiça do projeto de emancipação política, devolu-
ção para Estados.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
agradeço a confiança de V. Exª. Quero dizer, Senador 
Cassol, que é muito importante esse projeto de V. Exª. 
Não é razoável que se imagine que as regras para trans-
formar um distrito em Município sejam estabelecidas na 
Constituição e fixadas pela União. Precisamos devolver 
aos Estados a competência para legislar, para esta-
belecer os critérios de criação de Município. Imagino 
que a proposta de V. Exª na Comissão de Constituição 
e Justiça seja nesse sentido. E quero, desde já, como 
membro da Comissão de Constituição e Justiça, dizer 
que sou favorável e já vou tomar providências junto ao 
Presidente Eunício Oliveira para apressar esse projeto, 
que eu não tenho dúvida de que é muito importante. 
Em Rondônia, nós temos Tarilândia, que V. Exª citou 
há pouco, Nova Califórnia e Extrema, que precisam 
imediatamente se transformar em Municípios, mas 
enquanto as regras não são mudadas nós ficamos 
praticamente impedidos de fazê-lo. Então, eu queria 
cumprimentar V. Exª e colocar-me imediatamente à 
disposição do pleito que V. Exª faz.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado. 
Com certeza, Senador Tomás.

Nós temos o 5º BEC, em Machadinho, o Distrito 
de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, São Domingos, 
na 429, Nova Estrela, na região de Rolim de Moura, 
Estrela de Rondônia, em Presidente Médici, nós temos 
vários distritos. Portanto, fico feliz por V. Exª também 
abraçar essa causa.

Por isso, Sr. Presidente, quero agradecer o cari-
nho, o tempo dispensado e dizer que estou à disposi-
ção do povo do meu Estado, do povo do Brasil para o 
que for melhor, para que esta Casa possa, cada vez 
mais, trabalhar em benefício dos menos favorecidos.

Que Deus abençoe a todos!
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passo a palavra para o Senador Eduardo Amo-
rim como Líder.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Quem falou agora foi o Senador Ivo Cassol.

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

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estive ausente 
nas votações nominais aqui no plenário e gostaria que 
constasse em ata que os meus votos são de acordo 
com a orientação da liderança da minha bancada. 

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

RS) – Está assegurado Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Obrigado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presi-

dente Paim, só para um esclarecimento.
Gostaria que V. Exª me informasse a ordem dos 

oradores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Depois é o Senador Eduardo Suplicy, Cidinho 
Santos, Vanessa Grazziotin ou Flexa Ribeiro, um ou 
outro, Inácio Arruda, Jayme Campos, Benedito de Lira, 
Ana Rita, Lídice da Mata, Lúcia Vânia...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Então, 
Sr. Presidente, como líder.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como Líder Senador Eduardo Amorim, Senador 
Eduardo Lopes, Senador Sérgio Petecão.

Como Líder, V. Exª é o terceiro.
Logo depois do Senador Petecão, Jayme Cam-

pos, que deve falar aqui, e Senador Renan Calheiros.
V. Exª será o terceiro a falar como Líder.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Serei breve. 
Como de costume, tentarei ser breve.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos 
que nos acompanham pelas redes sociais, ontem, no 
plenário da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, o PLS 
n° 144, de 2012, de nossa autoria, recebeu parecer 
favorável do seu Relator Senador Anibal Diniz e, a 
partir do seu relatório, os membros da Comissão se 
posicionaram favoravelmente à aprovação do Projeto.

É fato que a aprovação do PLS nº 144/2012 re-
percutiu amplamente na imprensa nacional, principal-
mente por se tratar de um projeto que veda a promoção 
e a comercialização de refeição rápida acompanhada 
de brinde, brinquedo, objeto de apelo infantil ou boni-
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ficação. Contudo, o mais importante é não perdermos 
o foco do projeto que visa, sobretudo, a proteção da 
saúde infantil. 

Pesquisas recentes comprovam que uma em 
cada quatro crianças, Presidente, menores de seis 
anos, portanto 26% dessas crianças, já apresentam 
sobrepeso e quase 11% apresentam obesidade.

Não há dúvida de que as grandes redes de lancho-
netes de refeições rápidas costumam associar a venda 
de lanches à distribuição de brinde ou brinquedo e essa 
associação cria uma lógica de consumo equivocada, 
além de incentivar a formação de hábitos alimentares 
prejudiciais à saúde das crianças, uma vez que esse 
tipo de alimento apresenta um baixo valor nutritivo e 
um alto teor de gordura, açúcar ou sal.

Para se ter uma ideia da gravidade do tema, a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), pre-
ocupada com a situação atual de pandemia da obe-
sidade e das doenças crônicas não transmissíveis, 
lançou, em abril deste ano, um documento com re-
comendações sobre a promoção e a publicidade de 
alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças nas 
Américas, com o objetivo de formular sugestões de po-
líticas concretas aos Estados Membros com base nas 
recomendações aprovadas pela Assembleia Mundial 
de Saúde em maio de 2010.

Dentre as 13 Recomendações, gostaria de citar 
a que diz, Sr. Presidente: 

O objetivo das políticas deverá ser o de redu-
zir a exposição das crianças à promoção e à 
publicidade de alimentos ricos em gordura, 
açúcar ou sal, de forma a proteger e promover 
a saúde infantil. [Continua] A meta definitiva é 
reduzir o risco à saúde das crianças causado 
pelo marketing de alimentos. 

Inclusive essa recomendação está de acordo com 
o Conjunto de Recomendações da OMS – Organiza-
ção Mundial de Saúde.

Na segunda-feira desta semana, dia 24, foi reali-
zado o 1º Fórum Virtual “Legislação a favor da Alimen-
tação Saudável para a População Infantil”, organizado 
pela OPAS. E, mais uma vez, o tema das duas horas 
de diálogo foi sobre a situação atual da pandemia da 
obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis 
e suas causas. Hoje, as doenças crônicas não trans-
missíveis matam 4,5 milhões de pessoas por ano, ou 
seja, 4 milhões e 500 mil habitantes por ano. Desse 
total, 45% devido às doenças cardiovasculares que 
estão relacionadas à má alimentação e falta de ativi-
dade física. 

Na ocasião, foi debatida uma nova iniciativa legis-
lativa que será apresentada em breve no Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino), com o objetivo de criação 
de um marco regulatório na América Latina sobre pu-
blicidade e promoção de alimentos e bebidas dirigidos 
a crianças e adolescentes. 

A ideia é que a lei, que contará com o apoio da 
OPAS, possa servir de referencial para governos locais 
que queiram promover esse tipo de regulação no País.

Em países como Chile e Costa Rica já existem leis 
aprovadas para a promoção de alimentação saudável, 
e o Peru está, no momento, debatendo a aprovação 
de uma lei no mesmo sentido. O que sabemos é que 
a aprovação da lei no Chile criou a oportunidade de 
fortalecimento da educação nutricional no país, além 
de incentivar empresas de alimentos a vender produ-
tos de melhor qualidade nutricional. E é nesse sentido 
que acreditamos que a nossa proposição vá também 
contribuir, inspirando a inserção de alimentos saudá-
veis nos cardápios das grandes redes de lanchonetes 
de refeições rápidas.

As crianças são notadamente mais vulneráveis à 
influência da publicidade, Sr. Presidente, e é por isso 
que devemos protegê-las realizando ações efetivas e 
eficazes de saúde pública.

Dessa maneira, gostaria de contar com o apoio 
dos colegas Senadores, membros da Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE e da Comissão de As-
suntos Sociais – CAS, aqui representada pelo nosso 
amigo, Senador Jayme Campos, no tocante à aprova-
ção deste PLS nº 144, de 2012, nas duas Comissões.

Para finalizar, Sr. Presidente, e cumprir o que tinha 
dito inicialmente, que procuraria ser rápido, gostaria de 
chamar a atenção para o Dia Nacional de Combate ao 
Fumo, comemorado hoje, em que o principal alerta é 
enviado aos jovens e adolescentes.

Pesquisas recentes apontam que o tabagismo 
prejudica as artérias coronárias de indivíduos jovens, 
aumentando o risco de doenças cardíacas com o 
desenvolvimento precoce da aterosclerose e conse-
quentemente a ocorrência de enfartes, derrames e 
insuficiência renal. 

Esse é um alerta importante e devemos estar 
atentos para, junto com o Ministério da Saúde, pen-
sarmos em como reverter esse quadro extremamente 
preocupante e grave no nosso País.

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

RS) – Cumprimentos ao Líder Eduardo Amorim.
Vou chamando, pela ordem, os Senadores Edu-

ardo Suplicy, Cidinho Santos, Flexa Ribeiro, Vanessa 
Grazziotin, Inácio Arruda e Jayme Campos.

Senador Jayme Campos, é V. Exª; em seguida, 
um Líder.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim, demais Senadores e Senadoras, 
eu quero apenas fazer um breve comunicado aqui pelo 
fato de que nós estamos apresentando um projeto de 
lei que eu acho extremamente importante para os nos-
sos vigias em nosso País. 

Encontra-se em vias de apreciação, pela Comis-
são de Assuntos Sociais desta Casa, projeto de nossa 
autoria, que dispõe sobre a regulamentação da profis-
são de vigia autônomo.

Trata-se de uma medida, Senador Paulo Paim, V. 
Exª que é defensor indiscutível da classe trabalhadora 
brasileira, de uma medida de grande alcance social, 
uma vez que as condições de segurança em nossas 
cidades, sobretudo nos grandes centros urbanos, fa-
zem surgir uma crescente demanda por esses serviços.

Sabemos que o vigia desenvolve relevante papel 
na segurança preventiva e no apoio ao bem-estar e à 
tranquilidade da população nas comunidades onde atua.

De acordo com o nosso projeto, a profissão é 
definida como a atividade daqueles que exercem, 
desarmados, a guarda de condomínios ou ruas e o 
patrulhamento, a pé ou motorizado, de imóveis resi-
denciais ou comerciais, e recebem remuneração paga 
pelos proprietários ou moradores da área abrangida 
pela vigilância.

Embora a profissão de vigilante já esteja regula-
mentada há quase trinta anos, os vigias particulares, 
não vinculados a empresas de segurança patrimonial, 
comercial ou bancária, permaneceram carentes de 
normatização específica.

O objetivo de nossa proposta, Senador Paulo 
Paim, é tirar da informalidade um contingente atualmen-
te estimado em mais de 1,5 milhão de trabalhadores, 
que tende a aumentar com o crescimento generaliza-
do da insegurança.

Isso é fato tranquilo. A população vive um mo-
mento de insegurança e certamente eles, mesmo de-
sarmados, estão colaborando de uma forma que eu 
acho bastante tranquila para diminuirmos a inseguran-
ça em nosso País. 

Para a obtenção do registro junto aos órgãos 
oficiais, condição indispensável ao exercício dessa 
profissão, à qual, segundo o PLS, também se aplicam 
as normas da legislação trabalhista e previdenciária, 
estamos propondo os seguintes requisitos, dentre 
outros: ser brasileiro, maior de 21 anos, ter residência 
fixa e não possuir antecedentes criminais. Além dis-
so, o profissional deve estar quite com as obrigações 
militares e eleitorais, comprovar nível de escolarida-
de correspondente ao ensino fundamental e não ser 
funcionário de nenhum órgão de segurança pública. 

Além disso, o candidato deve comprovar aptidão 
física e psicológica em exame realizado por instituição 
credenciada pelos órgãos de segurança pública e deve 
possuir treinamento específico em segurança privada.

Ao compartilhar com este Plenário a satisfação 
de poder corresponder aos anseios dessa relevante 
classe de trabalhadores, que agora tem a chance de 
ver regulamentada sua profissão, sigo confiante na 
rápida aprovação da matéria, oportunidade em que, 
mais uma vez, destaco e agradeço a participativa atu-
ação dos nobres colegas, que vêm tornando possível 
o alto nível de produtividade ultimamente comprovado 
em nossa Comissão de Assuntos Sociais.

De maneira que este comunicado é importante 
pelo fato de que os vigias noturnos têm que ter, com 
certeza, a regulamentação dessa profissão. É um dado 
bastante significativo: 1,5 milhão de trabalhadores, que, 
até hoje, não têm sua profissão regulamentada. Acho 
que o mínimo que temos que lhes dar é segurança e, 
sobretudo, condições de serem, de fato, trabalhadores 
com carteira assinada e regulamentada a sua profissão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos, até porque 
eles vivem uma insegurança jurídica, tanto para eles 
quanto para aqueles que os contratam com a maior 
boa vontade.

Agora, passamos a palavra ao Senador Eduardo 
Lopes, como Líder. (Pausa.)

Não está presente.
Senador Sérgio Petecão.
Em seguida, Senador Renan Calheiros.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Li-

derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, venho 
à tribuna nesta noite de hoje apenas para prestar a 
minha solidariedade e também demonstrar a minha 
preocupação.

Senador Paulo Paim, esta greve da Polícia Fede-
ral, com certeza, traz um prejuízo grande para o nosso 
País. Mas a minha preocupação é o prejuízo que traz 
para os Estados de fronteira. Sou do Acre, Estado que 
faz fronteira com o Peru e a Bolívia, e não é segredo 
para ninguém que são dois grandes produtores de 
droga. Para V. Exª ter uma ideia, na semana passada, 
a Polícia Federal, que está trabalhando com apenas 
30% do seu efetivo, do seu pessoal, para cumprir a 
Constituição, fez uma apreensão de mais de mil quilos 
de droga no meu Estado. 

Ora, se a Polícia Federal, Senador Renan, pren-
deu mil quilos de droga junto com a Polícia Civil, ima-
gine quanto está entrando de droga neste País, através 
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daquela fronteira. Se a Polícia Federal, trabalhando 
em condições normais, sabemos que é difícil conter o 
tráfico de droga na nossa região... E não é só no Acre 
não: Rondônia também tem problemas,

Então, venho à tribuna na noite de hoje para 
prestar minha solidariedade aos agentes da Polícia 
Federal. Tive a oportunidade de fazer uma visita ao mo-
vimento da greve – eles já estão em grave há 24 dias 
– e conversei com alguns agentes. Antigamente, ser 
policial federal era motivo de muito orgulho para eles. 
O que pude constatar agora, Presidente Paim, foi um 
desânimo total. Segundo os agentes, os salários não 
são mais encantadores, estão totalmente defasados. 
Eles lutam e, no nosso entendimento, a luta é justa. 
Se a gente comparar os salários dos nossos policiais 
federais, o que são hoje e o que eram no passado, a 
outros salários, tornam-se até motivo de chacota. A 
grande bandeira deles é a reestruturação da carreira. 
Não adianta só aumentar: tem de reestruturar a carreira. 

Segundo eles – e tive a oportunidade de conversar 
com alguns agentes –, a categoria perdeu a autoes-
tima. Não tem mais aquele brilho, aquele entusiasmo 
de antigamente.

Inclusive, tive a oportunidade de apresentar um 
projeto aqui no Senado, a Proposta de Emenda Cons-
titucional nº 67, no ano de 2011, no dia 7 de julho de 
2011. Nela peço que os recursos destinados à Polícia 
Federal não sejam contingenciados. O recurso existe. 
O problema é que, na hora de liberarem os recursos, 
eles são contingenciados.

Então, apresentei uma proposta de emenda cons-
titucional para que esses recursos não sejam mais con-
tingenciados. Infelizmente, o projeto está há um ano 
na Comissão de Constituição e Justiça, e até hoje não 
há um relator. Conversava aqui com o Senador Renan, 
que me disse que também tem uma proposta nessa 
linha, para que os recursos do Ministério da Justiça 
não sejam contingenciados.

No meu entendimento, há alguns setores que te-
mos de priorizar. Não é privilégio, de forma nenhuma. 
Não estou querendo nenhum tipo de privilégio para a 
Polícia Federal. Agora, entendo que a Polícia Federal 
do nosso País, que é uma instituição respeitada, é 
uma instituição que orgulha a todos os brasileiros, hoje 
passa por uma situação de penúria. E a minha preocu-
pação é com o meu Estado do Acre, onde, todos nós 
sabemos, precisamos, e muito, dessa Polícia. Hoje, 
quando eu vejo a Polícia com apenas 30% do pesso-
al trabalhando, não tenho dúvida de que os trafican-
tes e os narcotraficantes estão nadando de braçada, 
porque é impossível eles policiarem aquela região de 
fronteira, aquela floresta. E quem vai pagar com isso? 
Quem vai pagar com isso é o povo brasileiro, quem 

vai pagar com isso é a nossa juventude. Porque eu 
sempre tenho dito aqui desta tribuna e não vou cansar 
de dizer: é muito mais fácil você combater o tráfico de 
drogas lá na fronteira do que você combater o tráfico 
de drogas nos morros do Rio de Janeiro ou então nas 
favelas de São Paulo.

Então, fica aqui o meu apoio, a minha solida-
riedade e a minha preocupação com essa greve da 
Polícia Federal. Fica aqui o meu apelo ao Ministro da 
Justiça, às autoridades do meio, para que possam in-
tervir, que possam intermediar essa negociação, para 
que nós possamos resolver essa situação de uma vez 
por todas, porque nós não podemos viver na situação 
como está. Isso representa um perigo muito grande 
para o nosso País e para a população brasileira, prin-
cipalmente para os jovens, porque, com certeza, esses 
traficantes estão se aproveitando desse momento de 
fragilidade, desse momento difícil que a nossa Polícia 
Federal está passando.

Era isso, meu Presidente Paim. Quero agrade-
cer às Srªs e aos Srs. Senadores que ainda estão na 
sessão nesta noite de hoje.

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

RS) – Muito bem, Senador Sérgio Petecão.
Senador Benedito de Lira. (Pausa.) 
Senadora Ana Rita. (Pausa.) 
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.) 
Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.) 
Nenhum deles se encontra aqui.
Então, neste momento, como Líder – o Senador 

Jayme Campos já falou –, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, três 
assuntos, Sr. Presidente, me trazem hoje à tribuna do 
Senado Federal. Ouso, mais uma vez, abusar da be-
nevolência de V. Exª. 

Hoje foi um dia longo, produtivo, votamos muitas 
matérias. Nós estamos convocados em função de um 
calendário que o Senado estabeleceu para compatibi-
lizarmos o funcionamento da Casa, com a realização 
da campanha eleitoral.

O primeiro assunto, Senador Paulo Paim, é o 
seguinte. Eu tive a grande satisfação de ser designa-
do, pelo Senador Jayme Campos – que está ali, nos-
so querido amigo Jayme Campos, que é Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais –, Relator do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 253, de 2009, que regula a 
transmissão das autorizações para a exploração dos 
serviços de táxi no Brasil.

Esse projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, é de autoria do Senador Expedito Júnior, 
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do querido amigo, ex-Senador Expedito Júnior, e foi 
aprovado nesta Casa do Congresso Nacional em ou-
tubro de 2009.

Depois, foi aprovado, com alguns aperfeiçoamen-
tos, na Câmara dos Deputados e retorna agora, Sena-
dor Jayme Campos, para o Senado, para deliberação 
final do Senado Federal.

E, como eu disse e repito, eu tive a satisfação, 
a honra, o privilégio, de ser designado Relator pelo 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Sena-
dor Jayme Campos.

Esse projeto é muito importante para os taxistas 
brasileiros, porque ajuda a acabar com a verdadeira infor-
malidade que marca hoje esse mercado de autorizações 
para a exploração dos serviços de táxi no País inteiro.

Muitas vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na 
grande maioria das cidades brasileiras, as transferên-
cias de autorização dos táxis ocorrem à margem da 
legalidade, beneficiando pessoas que não têm qual-
quer qualificação profissional, o que representa um 
risco significativo para todos aqueles que se utilizam 
dos serviços de táxi.

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pro-
jeto nº 253, que está sob minha relatoria é uma pro-
posição que busca dar transparência à transmissão 
das autorizações com base em requisitos técnicos de 
qualidade e de segurança.

É muito importante ressaltar aqui que este projeto 
de lei determina expressamente que a transmissão de 
autorizações para explorar serviços de táxi somente, 
Senador Paulo Paim, ocorrerá com a anuência do Poder 
Público local e terá que atender a requisitos relativos 
à segurança, à higiene, ao conforto dos veículos e à 
habilitação específica dos condutores.

Com isso, a exploração desses serviços pode-
rá ser exercida por qualquer pessoa, desde que essa 
pessoa satisfaça os requisitos técnicos e de seguran-
ça. Isso é fundamental, Sr. Presidente e Srs. Senado-
res, porque irá melhorar a qualidade dos concorrentes 
nessa modalidade de prestação de serviço público. 

Além disso, todo o processo de transferência da 
exploração do serviço de táxi será feito às claras, com a 
fiscalização do Poder Público, o que, certamente, reduzirá 
as irregularidades, os desvios, as fraudes e os favoreci-
mentos, muitas vezes indevidos, que ocorrem no Brasil.

Hoje, você tem uma autorização de funcionamento 
do táxi, o taxista morre, o proprietário daquela autori-
zação morre e aquela autorização não tem sucessão. 
Ela é uma autorização que não pode ser transferida. O 
Poder Público recolhe aquela autorização e depois dis-
tribui aquelas autorizações sem critério, sem licitação, 
sem absolutamente nada, o que permite a formação 
de um mercado com todas as distorções citadas aqui.

Um dos pontos interessantes desse Projeto, que 
a meu ver faz justiça com todos os taxistas do Brasil, 
é justamente, Sr. Presidente, o direito à sucessão no 
âmbito das autorizações, para a exploração do táxi.

Muitos os profissionais dedicaram boa parte de 
suas vidas a essa importante atividade, sendo, em 
muitas situações, o único meio de subsistência familiar. 
Portanto, parece-me correto, justo e bastante razoá-
vel que os familiares desses profissionais, inclusive, 
possam continuar explorando o serviço de táxi, desde 
que atendam a todos os requisitos de segurança, de 
qualificação e que tenham, como disse anteriormente, 
a anuência do Poder Público local.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
preciso ficar muito claro que o Projeto só assegurará o 
direito sucessório na exploração do serviço de táxis nas 
situações que forem, repito, aprovadas pelo Poder Público 
e que estejam verdadeiramente amparadas pela legali-
dade, transparência e aferição da qualidade e da segu-
rança dos serviços que serão prestados pelo sucessor.

É bom lembrar ainda que o exercício do direito 
sucessório na exploração dos serviços de táxi impli-
ca, e não poderia ser diferente, sucessão dos direitos, 
mas também de todas as obrigações legais exigidas 
dos profissionais dessa área.

Além disso, Sr. Presidente, o Projeto de Lei tam-
bém altera a Lei 6.094/74, que define, para fins pre-
videnciários, a profissão de Auxiliar de Condutores 
de Veículos Rodoviários. Assim, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, esses profissionais passarão a contribuir 
para o Regime Geral da Previdência Social na mesma 
forma aplicada aos trabalhadores autônomos. 

Por fim, o Projeto de Lei 253/2009, a partir das 
alterações feitas pela Câmara dos Deputados – porque 
esse projeto, do ex-Senador Expedito Júnior, tramitou 
inicialmente no Senado, foi para Câmara dos Deputados, 
foi aprimorado na Câmara dos Deputados e volta, como 
disse, para tramitar aqui no Senado em caráter termi-
nativo – também, Sr. Presidente, procura simplificar e 
racionalizar, como eu disse, a exploração desse serviço. 

Nesse contexto, menciono a posição favorável da 
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos De-
putados para que a outorga dos serviços de táxi se dê 
apenas por meio de autorização, não havendo, como 
disse, portanto, a necessidade de realização de licita-
ção pública, o que pode eliminar burocracias e custos, 
evidentemente, para a administração. 

Acredito que iremos aprovar, com amplo debate 
nesta Casa, uma importante matéria – aliás, já apro-
vada, inicialmente – que tem, como principal foco, a 
legalização, a transparência e o controle social dos 
serviços de exploração de táxi no Brasil.
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Eu tenho a expectativa de aprovarmos um texto 
equilibrado e compatível com a maior segurança, com a 
qualidade e eficiência do serviço, principalmente levando-
-se em conta os grandes eventos esportivos que em bre-
ve ocorrerão – e ocorrerão muito bem – em nosso País.

Outro assunto, Sr. Presidente, que quero apro-
veitar a oportunidade e rapidamente comunicar ao 
Plenário e ao Brasil, com muita satisfação também, 
é que hoje a Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado Federal aprovou, em caráter terminativo, outro 
projeto de minha autoria: Projeto de Lei do Senado nº 
97/2008, que destina, Senador Paulo Paim, recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública para a as-
sistência psicológica e social aos policiais brasileiros, 
seus dependentes e cônjuges. 

De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a ativi-
dade policial é muito desgastante, como todos o sa-
bem, no Brasil, colocando, muitas vezes, os policiais 
em contínua situação de estresse, decorrente do risco 
vivenciado no combate ao crime, o que pode, sem dúvi-
da nenhuma – e nós assistimos a isso todos os dias –, 
causar sequelas psicológicas que refletem diretamente 
no seu comportamento, afetando seu relacionamento, 
inclusive, com a própria família.

Todos sabemos – e hoje tive a oportunidade de 
destacar isso na Comissão de Constituição e Justiça 
– que o combate à criminalidade, por se tratar de ati-
vidade de extrema periculosidade, pode causar sérios 
problemas psicológicos aos policiais militares, policiais 
civis, aos dependentes e aos cônjuges desses policiais 
também. É bom que se diga, Sr. Presidente e Srs. Se-
nadores, que várias Assembleias Legislativas do Brasil 
aprovaram projetos instituindo a obrigatoriedade de 
serviços psicológicos para policiais. Com a aprova-
ção desse projeto do Senado, esse projeto que já tra-
mita desde 2008, ampliaremos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, as oportunidade para que a União possa 
colaborar, cada vez mais, com Estados e com Municí-
pios, no financiamento de programas dessa natureza. 

Ontem mesmo – e hoje eu li pelos jornais –, o 
Ministro da Justiça anunciou que, com recursos do 
Fundo Nacional de Segurança Pública, estava aten-
dendo ao Governo do Distrito Federal, para colaborar 
no combate ao tráfico de drogas no Distrito Federal e 
colaborar no combate ao sequestro relâmpago aqui 
na Capital da República. 

Também é oportuno lembrar que eu tive a satis-
fação e a honra de ser o primeiro subscritor de uma 
emenda, de uma Proposta de Emenda Constitucional, 
de uma PEC aprovada aqui no Senado Federal, que 
estabelece o piso para os policiais de todo o Brasil. E, 
diferentemente, Sr. Presidente, do que se anunciou, em 
muitas oportunidades, inclusive, o piso aprovado aqui 

no Senado por unanimidade – que contou, em todos 
os momentos, com a participação, com a orientação 
e com a defesa enfática do Senador Paulo Paim – se 
estabelece a partir da criação de um fundo e da parti-
cipação da União com o piso dos policiais. 

Não é a referência de Brasília que nós queremos 
levar para o Brasil. Na oportunidade da minha propos-
ta, que nós discutimos aqui, o piso de referência era o 
piso do Estado de Sergipe, que é um pobre Estado do 
Nordeste do Brasil e que, na oportunidade, já pagava 
mais de 3.500 mil de piso aos seus policiais. É claro, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a União Federal 
pode subsidiar, colaborar para que nós tenhamos um 
piso para os policiais do Brasil, sem que isso, sem dú-
vida nenhuma, afete as contas públicas. 

Outro dia, nós falávamos da necessidade de re-
negociar – e defendemos muito isso, Deputado João 
Caldas –, renegociar a dívida dos Estados substituin-
do o indexador.

No momento em que nós aprovamos aqui uma 
PEC, que eu relatei, e foi aprovada por unanimidade 
no Senado, para fazer a partilha dos impostos do co-
mércio eletrônico, eu lembrei da necessidade, no mo-
mento em que resolvemos o problema dos Estados, 
de, em contrapartida, cobrar dos Estados que apóiem 
a aprovação desta PEC, que está na Câmara dos De-
putados, com o texto que foi aprovado aqui no Sena-
do, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados no 
primeiro turno e que precisa ser apreciada no segundo 
turno, para que tenhamos a conclusão da aprovação.

E há outro assunto, Sr. Presidente, para encerrar. 
Eu gostaria de informar a esta Casa que hoje o Sena-
do Federal aprovou requerimento também de minha 
autoria, o Requerimento nº 702, através do qual será 
criada uma comissão integrada por seis juristas, que 
tem a finalidade de elaborar um anteprojeto de lei de 
arbitragem e mediação, com o prazo de 180 dias.

Como todos sabem, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, decorridos mais de 15 anos da edição da Lei de 
Arbitragem, a Lei nº 9.307, de 1996, o referido instituto 
deixou de ser visto com reservas pelos jurisdiciona-
dos, passando a ser, em alguns segmentos sociais, o 
sistema de resolução de disputas preferencialmente 
adotado em nosso País.

O amadurecimento, portanto, da arbitragem em 
nosso País nos últimos 15 anos, em razão do definitivo 
ingresso do Brasil no rol dos principais atores do ce-
nário econômico e comercial mundial, evidenciou ser 
fundamental que o País acompanhe e se adapte às 
novas exigências da realidade negocial internacional, 
a fim de atender satisfatoriamente a complexidade das 
relações jurídicas modernas.
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É importante, Sr. Presidente – e por isso estou 
satisfeitos, feliz e quero comunicar à Casa e ao Bra-
sil –, ressaltar que inexiste no ordenamento jurídico 
nacional legislação acerca do instituto da mediação e 
que as últimas reformas processuais levadas a termo 
e, notadamente, a iminente aprovação do novo Código 
de Processo Civil – que foi aprovado no Senado e está 
tramitando na Câmara dos Deputados –, a inaugurar a 
nova sistemática, a resolução de litígios, ocasionando 
a necessidade de adaptação da arbitragem à nova re-
alidade legislativa brasileira. 

Eu quero destacar a sugestão do Ministro Luis 
Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que 
colaborou, que incentivou, que estimulou, que influen-
ciou, de certa forma, para que esse requerimento fos-
se levado à apreciação da Mesa do Senado Federal.

Como disse, mais uma vez abusando da paciên-
cia de V. Exªs, esses assuntos são assuntos que me 
deixam satisfeito e que decorrem deste dia que, como 
eu disse, longo, mas produtivo para o Senado brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, o Senador Jayme Cam-
pos, pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas la-
mentar o falecimento do Coronel Meirelles, que foi co-
mandante do 9º BEC – Mato Grosso, de 71 a 73, e fez 
um trabalho extraordinário com a abertura da Cuiabá-
-Santarém, do Posto do Gil até Cachimbo. Foram 1.100 
quilômetros de rodovias, que permitiram a integração 
do Mato Grosso com o Pará, por meio da BR-163.

Foi também Vice-Prefeito de Cuiabá. A posterio-
ri, foi Prefeito e foi um grande Prefeito. De maneira que 
quero aqui externar também as minhas condolências aos 
seus familiares pelo falecimento do Coronel Mereilles, 
pela sua história, pela sua biografia, exemplo de pai, um 
homem que contribuiu muito para Mato Grosso. Estendo 
as minhas condolências pelo seu passamento a todos os 
seus familiares, na certeza de que o Coronel Meirelles 
está em outro plano, mas, lá de cima, ele vai continuar 
ajudando Mato Grosso e, principalmente, Cuiabá.

De maneira que quero registrar o falecimento do 
Coronel Meirelles porque foi um homem que teve gran-
des serviços prestados ao nosso Estado e, particular-
mente, serviu muito bem Cuiabá, como Prefeito, quando 

substituiu, naquela oportunidade o ex-Governador, já 
falecido, e ex-Ministro Dante Martins de Oliveira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – A Mesa se solidariza e acolhe o voto 
de pesar pelo falecimento do Coronel Meirelles.

Com a palavra, o Senador Paulo Paim, pelo pra-
zo regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senadores e Senadoras, eu começo fazendo um 
pequeno registro. Eu tenho dito que, na democracia, 
em qualquer país do mundo, o direito de greve existe e 
que eu não estava contente, Senador Tomás Correia, 
com o procedimento adotado com um projeto que foi 
apresentado cinco, seis anos depois que o meu e que 
seria votado já no dia de hoje na CCJ.

Fiz, então, um requerimento para que aquele 
projeto viesse ao Plenário e fosse remetido para as 
mesmas comissões por que o meu passou, pois foi 
aprovado na Comissão de Direitos Humanos e tam-
bém na Comissão de Assuntos Sociais.

Quero agradecer ao Senador Eunício, Presidente 
da Comissão, que me informou que o projeto já está 
na Mesa, ele o remeteu à Mesa, ao contrário do que 
estava circulando na Casa, de que ele não remeteria 
o projeto à Mesa. O projeto foi remetido à Mesa e vai, 
consequentemente, tramitar pelas outras comissões. 

Já para segunda feira, marquei a primeira audiên-
cia pública para debater o direito de greve na Comissão 
de Direitos Humanos. Eu conheço a posição de V. Exª. 
Nós não queremos proibir o direito de greve; quere-
mos regulamentá-lo para que os abusos não sejam 
permitidos. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo. 

Então está bem encaminhado. Meus cumprimen-
tos ao Senador Eunício, que remeteu o projeto para o 
plenário para que seja deslocado então para as duas 
comissões. Os meus projetos apresentados há sete 
anos já foram aprovados e se encontram agora na CCJ.

Sr. Presidente, quero também, nesta noite, dizer 
que para mim hoje é um dia histórico e simbólico. Em 
vinte e nove de agosto, nove anos atrás, a minha mãe 
faleceu. E, antes de falecer, ela dizia sempre – eu já 
era Deputado Federal – que me veria Senador. De fato, 
eu já era Senador há nove anos, no dia 29 de agosto. 
Ela tinha uma luta muito grande na sua maneira sim-
ples de ser em defesa dos que mais precisam, negros, 
brancos, enfim, todos, que eu herdei, naturalmente, 
dela e do meu falecido pai. E casualmente veja como 
o destino traça os seus caminhos. Como alguém disse: 
o caminho se faz caminhando. Hoje, nove depois que 
ela faleceu, fui convidado pela Presidenta Dilma, junto 
com os relatores e autores, e, no Palácio do Planalto, 
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às 15h30, foi sancionado o projeto de política de co-
tas pelo qual trabalhei tanto para se tornar realidade. 

Para dar uma ideia, Senador, eu apresentei o pri-
meiro projeto de política de cotas no Congresso há mais 
de 20 anos. Apresentei no Estatuto da Igualdade Racial, 
recebi um projeto do Senador Sarney, mandei colocar 
dentro do estatuto também – eu era Deputado na épo-
ca –, mas no fim a negociação acabou não passando 
e tivemos que retirar o projeto de cotas de dentro do 
estatuto e passamos a trabalhar em projetos paralelos. 

Apresentei, aqui no Senado, e aprovei um pro-
jeto que dizia, de forma singela, que 50% das vagas 
da universidade pública federal gratuita seriam desti-
nados para alunos de escolas públicas. Aprovei e ele 
foi para a Câmara.

Depois tivemos aqui um projeto da hoje Ministra 
Ideli Salvatti, que era, inclusive, mais amplo que o meu, 
porque assegurava o corte de gênero, de raça e por 
razão social inclusive para o ensino técnico. E eu fui 
o Relator. Aprovamos e o mandamos para a Câmara.

Na Câmara, Senador Tomás Correia, os projetos 
todos foram apensados a um projeto apresentado pela 
Deputada Nice Lobão. Foi construído um substitutivo 
que foi aprovado e veio para cá. Aqui a Senadora Ana 
Rita foi Relatora na CCJ e eu fui Relator na Comissão 
de Direitos Humanos e em Plenário, pela Comissão 
de Educação, que dava o parecer com caráter termi-
nativo. Enfim, nós o aprovamos e por isso hoje eu tive 
esta alegria que quero destacar. 

Hoje, quarta-feira, 29 de agosto de 2012, é um 
dia histórico para a nossa República, para todo o povo 
do País. A Presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta 
tarde, a Lei das Cotas, para que, nas escolas técnicas 
e universidades, 50% das vagas sejam destinadas a 
alunos de escolas públicas. De fato, Sr. Presidente, é 
um dia de esperança. Eu diria que esta, sim, é uma 
verdadeira revolução na educação. Se nós, aqui, afir-
mamos, naquele dia histórico da votação da matéria, 
que 90% da juventude brasileira estudam em escola 
pública e 10% em escola privada, agora pelo menos 
esses 90% terão acesso à universidade livre, pública 
e gratuita, já que terão 50% das vagas. 

Senador Tomás Correia, eu estava lá no Palácio 
do Planalto e confesso que foi um momento de muito 
sentimento, de uma energia muito forte. Alguns que 
estavam lá, como eu, naquele momento, sentiram as 
lágrimas rolarem, porque nós temos convicção de que 
este projeto faz justiça para brancos, pobres, classe 
média, negros e índios, na proporção da população 
de cada Estado. Mas o projeto é muito mais social do 
que o corte étnico racial, porque 50% são para alunos 
pobres e de classe média. Os outros 25% sofrem o 
corte em relação a raça e etnia. 

Agradeço muito à Presidenta Dilma, ao Ministro 
Aloizio Mercadante, à também Ministra Ideli Salvatti, 
que estava lá presente, agradeço ao Presidente desta 
Casa, Senador José Sarney, que colaborou desde o 
primeiro momento, à Senadora Ana Rita, que foi relatora 
na CCJ, e à Deputada Nice Lobão, pelo projeto original.

Eu fui relator na CDH, tive a alegria de ser tam-
bém relator no Plenário, pela Comissão de Educação, 
e agradeço ao Senador Roberto Requião, que me con-
cedeu a relatoria. 

Agradeço ainda aos relatores do projeto lá na 
Câmara, Deputados Carlos Abicalil, Iriny Lopes e Iara 
Bernardo. 

Agradeço também aos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, porque eles também contribuíram para 
dizer que esse projeto é constitucional quando julga-
ram a questão das cotas na UnB, na Universidade do 
Rio Grande do Sul e no Prouni.

Sr. Presidente, aproveito este momento para 
registrar um artigo que escrevi no dia 12, logo após 
a votação. A votação foi no dia 10, eu escrevi no dia 
12. Esse artigo, Sr. Presidente, foi publicado no Jornal 
Sul21. E como é que intitulei o artigo que publiquei, 
para fazer o contraponto com aqueles que pensam di-
ferente, e eu respeito? O título do artigo: Justiça aos 
filhos do vazio social. Eu dizia: 

Era praticamente 10 da noite da terça-feira, dia 
07/08, quando o plenário do Senado Federal 
aprovou o projeto que prevê 50% das vagas 
em universidades federais, em escolas técnicas 
para alunos que cursaram escolas públicas. 
[Repito: brancos, negros e índios.] Foi uma 
sessão memorável [digna de ser lembrada 
sempre por esta Casa e pelo povo brasileiro]. 
A proposta [teve e, à época, eu dizia, aguarda-
va], a sanção da presidenta Dilma, [torna-se, 
assim, lei federal]. Ela estabelece [em primeiro 
lugar critérios sociais – aí pega a classe média 
e os pobres] – e étnico-raciais. A cota mínima 
de 50% será distribuída [repito] entre brancos, 
negros, pardos e indígenas, proporcionalmente 
à composição da população em cada estado, 
tendo como base as estatísticas do IBGE.

Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a população 
negra é de 16%; a população indígena é de mais ou 
menos 1%. Então, das cem vagas, ali serão reserva-
das para esse público somente 17 vagas. As outras, 
praticamente 83, 84, serão para aqueles que não são 
negros. Eu acho que é justo.

Então, não há nenhuma distorção, como alegam 
aqueles que tentam manipular, dizendo que vai diminuir 
a excelência. É como se o povo americano, que ado-
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tou as cotas ainda na década de 60, tivesse diminuído 
a excelência. É como se o Canadá, que já adotou há 
muito tempo, tivesse diminuído a excelência. É como 
se o México, que já adotou há muito tempo, tivesse di-
minuído a excelência. É como se a Índia tivesse dimi-
nuído a excelência, porque adotou as cotas há muito 
tempo. É totalmente improcedente.

Enfim, essa ação afirmativa é uma forma de re-
parar a exclusão histórica de gerações que durante 
séculos foram marginalizadas, discriminadas e bani-
das dos capítulos da cidadania: educação, emprego 
e uma renda melhor.

Aliás, o que aprovamos, como eu dizia antes, não 
é nenhuma novidade. As cotas já são adotadas nos 
Estados Unidos, na África do Sul, na Índia, no Canadá, 
no México, na Venezuela e em outros tantos países.

A realidade nos reporta a alguns dados, vejamos 
– eu arredondei antes para 90% –: 88,8% da juven-
tude brasileira estudam em escolas públicas; 11,2%, 
em escolas privadas. Está havendo, na verdade, uma 
inversão de valores no princípio da justiça social, por-
que aqueles que estudam na escola pública acabam 
trabalhando de dia para pagar a universidade privada 
à noite. Não é justo! Então, vamos pelo menos permi-
tir que os mais ricos fiquem com 50% e que os mais 
pobres também tenham direito a 50% das vagas nas 
universidades.

Os alunos de escolas públicas, em sua grande 
maioria, acabam indo para a universidade privada. Os 
alunos da escola privada acabam indo, em sua grande 
maioria, para as universidades públicas e gratuitas. O 
cerne da questão, dizia eu, está aí.

Há, portanto, a necessidade de dar o mínimo de 
igualdade de condições para a plena cidadania para 
todos, repito, brancos, negros, pardos, indígenas, po-
bres, enfim, para todos os filhos do vazio social.

É claro que a exclusão social pode ser solucio-
nada por meio de investimentos maciços nas bases 
da educação, como disse no pronunciamento que fiz 
ontem aqui nesta Casa.

Estamos fazendo isso, mas é preciso fazer muito 
mais, pois os frutos só serão colhidos daqui a algu-
mas décadas.

Ora, ora, ora, dizia eu, nós temos pressa, a nossa 
gente tem pressa, o Brasil quer ver além do horizon-
te. Que perspectiva dar às pessoas que desejam en-
trar hoje em universidades, em escolas técnicas, que 
também desejam ter um lugar ao sol? A maioria das 
universidades já adota inclusive, a maioria das uni-
versidades brasileiras já adota algum tipo de política 
afirmativa, ou seja, de cotas.

O próprio Supremo Tribunal Federal julgou a le-
galidade das cotas. Se levarmos em consideração as 

cotas que já são aplicadas por 70% das instituições 
federais públicas e pelo ProUni, mais de um milhão 
de jovens já estão nas universidades graças a esse 
sistema, jovens pobres.

Não haverá inclusão social em nosso País, justiça 
na distribuição de renda ou diminuição da violência se 
não trabalharmos para a verdadeira inclusão social e a 
verdadeira inclusão social passa, sim, pela educação.

Lembro-me de que eu falava ontem aqui de uma 
frase do Ministro Aloizio Mercadante, que foi funda-
mental neste processo, que disse: “Se queremos de 
fato a inclusão social e a distribuição de renda temos 
que investir no ensino básico”.

Não haverá inclusão social em nosso País en-
quanto somente uma pequena parte da nossa socie-
dade for beneficiada, enquanto apenas uma pequena 
parte tiver acesso à educação, à saúde, porque a ci-
dadania é para todos.

Quando as cotas não forem mais necessárias, 
e a lei é clara, quatro anos para aplicar e ainda só vai 
valer por 10 anos. A exemplo de outros países, não 
faremos mais uso dela. Pode crer, Senador, que terei 
a maior alegria se daqui a cinco anos, seis anos, sete 
anos, no máximo dez anos, eu puder vir à tribuna e 
dizer que nós não precisamos mais das cotas, como 
hoje já acontece nos Estados Unidos. Os Estados 
Unidos não precisam mais de cota. A própria Michelle 
Obama, esposa do presidente Obama, é alguém que 
estudou pela política de cotas naquele país.Hoje eles 
não precisam mais de cotas.

Quando os espaços forem igualmente distribuídos, 
quando os vestígios dos preconceitos forem estendidos, 
quando os homens forem valorizados pela sua capaci-
dade, pelo sentimento que leva o coração e nunca pela 
cor da pele, Senador, ou pela condição econômica, aí 
estaremos prontos para um novo amanhã, para uma 
nova Era, para um novo País, para um novo Brasil.

Senador, quando eu fiz esse final, destaquei aqui 
que você não pode dizer se um homem é competente 
ou não pela cor da pele ou pelo seu poder econômi-
co. Tem que ser pelo que ele realmente demonstra na 
sua essência.

Eu sempre digo que nós teremos um novo mundo, 
um outro planeta, quando os homens e as mulheres 
mudarem por dentro, o lado espiritual. Quando fizerem 
aquela mudança mágica da alma e de coração, de fa-
zer o bem sem olhar a quem. Quando todos disserem: 
não, o que eu quero para o outro eu quero para mim 
também. Aí estaremos caminhando para uma era do 
amor, da justiça, da igualdade, da liberdade e de uma 
vida melhor para todos.

Era isso, Senador.
Muito obrigado pela oportunidade.
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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, hoje, quarta-feira, dia 29 de agosto de 
2012, é um dia histórico para a nossa República, para 
o povo da nossa terra.

A presidenta Dilma Rousseff sancionou agora 
à tarde, a Lei das Cotas nas universidades e escolas 
técnicas.

Hoje, Sr. Presidente, é um dia de esperança, de 
revolução na educação do nosso país.

Eu estava lá no Palácio do Planalto. Confesso 
para todos vocês que foi uma das maiores emoções 
da minha vida.

Quero agradecer a presidenta Dilma Rousseff, 
aos ministros Aloísio Mercadante e Ideli Salvati.

Ao presidente desta Casa, senador José Sarney. 
A senadora Ana Rita, a deputada Nice Lobão (projeto 
originário) aos relatores do projeto lá na Câmara, de-
putados Carlos Abicalil, Iriny Lopez e Iara Bernardo. 
Agradecer também aos ministros do STF, enfim a todos 
e todas que contribuíram para este dia.

Srªs e Srs., aproveito este momento, para regis-
trar artigo de minha autoria publicado no jornal Sul 21, 
de Porto Alegre.

“Justiça aos filhos do vazio social”
Era praticamente 10 da noite, da terça-feira, dia 

07/08, quando o plenário do Senado Federal aprovou 
o projeto que prevê 50% das vagas em universidades 
federais e em escolas técnicas para alunos que cur-
saram escolas públicas.

Foi uma sessão memorável, digna dos Anais da 
Casa.

A proposta teve a sanção da presidenta Dilma 
para tornar-se lei federal. Ela estabelece critérios so-
ciais e étnico-raciais.

A cota mínima de 50% será distribuída entre bran-
cos, negros, pardos e indígenas, proporcionalmente 
à composição da população em cada estado, tendo 
como base as estatísticas do IBGE.

Essa ação afirmativa é uma forma de reparar a 
exclusão histórica de gerações que durante séculos 
foram escravizadas, discriminadas e banidas dos 
capítulos da nossa cidadania: educação, emprego. 
Aliás, o que aprovamos não é nenhuma novidade, 
outros países já o fizeram: EUA, África do Sul, Índia, 
Canadá, México.

A realidade nos reporta a alguns dados, vejamos: 
88,8% da juventude brasileira estuda em escolas pú-
blicas, 11,2% em escola privada. Está havendo uma 
inversão de valores no princípio da justiça social.

Os alunos de escolas públicas, em sua grande 
maioria, acabam indo para a universidade privada.

Os alunos da escola privada acabam indo para 
as universidades públicas e gratuitas. O cerne da ques-
tão está aí.

Há, portanto, a necessidade de igualdade de 
condições para a plena cidadania. Para negros, bran-
cos, pardos, indígenas, pobres, para todos os filhos 
do vazio social.

É claro que a exclusão social pode ser solucio-
nada por meio de investimentos maciços nas bases 
da educação.

Estamos fazendo isso, mas é preciso fazer muito 
mais, pois os frutos só serão colhidos daqui a algu-
mas décadas.

Ora, ora, ora, nós temos pressa, a nossa gente 
tem pressa, o Brasil quer o horizonte.

Que perspectiva dar às pessoas que desejam 
entrar, hoje, em universidades e em escolas técnicas? 
Que também desejam um lugar ao sol?

A maioria das universidades já adota alguma 
medida inclusiva. O próprio STF já julgou a legalida-
de das cotas.

Se levarmos em consideração as cotas que já são 
aplicadas por 70% das instituições federais públicas e 
pelo Prouni, mais de um milhão de jovens chegaram 
às universidades.

Não haverá inclusão social em nosso país, justiça 
na distribuição de renda ou diminuição da violência, se 
não trabalharmos para a inclusão social.

Não haverá inclusão social em nosso país en-
quanto somente uma pequena parte da nossa socie-
dade for beneficiada, enquanto apenas uma pequena 
parte tiver acesso à educação, à saúde, a cidadania 
é para todos.

Quando as cotas não forem mais necessárias (o 
prazo é de 10 anos), a exemplo de outros países, não 
faremos mais uso delas.

Quando os espaços forem igualmente distri-
buídos. Quando os vestígios do preconceito forem 
extintos.

Quando os homens forem valorizados pela sua 
capacidade, pelos sentimentos que levam no coração 
e nunca pela cor da pele ou pela condição econômi-
ca, aí estaremos prontos para um novo amanhã, para 
uma nova era, para um novo Brasil...

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. art. 210, inciso I, 
§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Paim.

Convido V. Exª para presidir um momento, en-
quanto eu uso da palavra.

O Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra, neste momento, ao Senador 
Tomás Correia, para que faça o seu pronunciamento.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
quero fazer um registro.

No meu Município de Jaru, em Rondônia, na se-
mana passada, faleceu o ex-Presidente do PMDB da-
quele Município, Vicente de Souza Ramos, o Vicentão 
Poeta, como era conhecido. Uma figura extraordinária. 

Foi fundador do PMDB em Jaru. Foi uma figura 
que nos representou no Município de Jaru durante 
muito tempo. Era uma pessoa simples, mas um po-
eta. Gostava de fazer poesia sobre agricultura, sobre 
a vida. Era uma pessoa que tinha um prestígio muito 
grande naquele Município em face da sua luta pela de-
mocracia. Foi Presidente do PMDB, fundador do PMDB 
naquele Município. Ali construiu o partido, escondido, 
na época da ditadura.

Então, quero aqui render as minhas homena-
gens ao Vicente de Souza Ramos, aos seus familiares 
neste momento de sofrimento. Sei que é uma pessoa 
que certamente deixou um legado, uma história. Foi 
o Vicente candidato a prefeito de Jaru, candidato a 
vereador, candidato a deputado. Uma pessoa muito 
pobre, mas muito digna. Certamente, não logrou êxito 
nas candidaturas de que participou, até pela sua con-
dição simples.

Mas era uma figura que, quando tinha uma reunião 
no partido, era o primeiro a aparecer lá, contando os 
seus versos, as suas poesias, de sorte que eu queria 
fazer esse registro e lamentar a morte de Vicente de 
Souza Ramos. 

Sr. Presidente, o meu objetivo era só fazer esse 
registro, mas, diante do que V. Exª falou há pouco, eu 
quero fazer um pequeno comentário: eu lembro que, 
na época da escravatura, quando se falava em abo-
lição, existia reação, a reação das oligarquias. E veja 
V. Exª: em pleno século XXI, ainda assistimos a algu-
ma reação à política de cotas, haja vista um mandado 
de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal 
Federal. Felizmente, essa Corte de Justiça houve por 
bem, numa decisão histórica, refutar, considerar total-

mente improcedente. E, ouvindo aqui V. Exª contando a 
história da sua mãe, que faz alguns anos que morreu, 
acho que hoje completam...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nove anos hoje.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 
– Nove anos hoje. Veja V. Exª: eu costumo dizer que 
a nossa história é contada e o nosso destino é traça-
do, e nós não sabemos, por alguma mão que não é a 
nossa. V. Exª está aqui pela mão de alguém que não 
é certamente desta terra, e pela mão e pelo voto do 
povo do seu Estado, lá do querido Rio Grande do Sul.

E eu, ouvindo V. Exª, e vendo a coincidência: no 
dia exatamente em que sua mãe completa nove anos 
de falecida, V. Exª tem oportunidade de ser chamado 
ao Palácio pela Presidenta Dilma Rousseff, para san-
cionar uma lei dessa importância, que fixa as cotas 
aqui no País.

E eu me lembro de mim, Presidente Paim, e 
vou aqui, permita V. Exª, fazer uma referência, por-
que a gente vê alguém falando de pobre, e às vezes 
conhece pobre pela televisão. Mas eu conheço pobre 
de viver, de participar, de ter sido pobre. O lugar em 
que nasci, Senador Paulo Paim, não tinha escola, não 
tinha energia, e lá eu vivi até os 18 anos de idade. A 
minha primeira escola oficial foi aqui em Brasília, aqui 
na Vila Planalto, Escola Rabelo, e minha professora, 
por sinal, negra também, foi Cristina Ferreira da Mota, 
minha professora do primário. 

Aos 18 anos, eu me matriculei no 2º ano primá-
rio aqui, na Escola Rabelo. Depois, eu fiz o primário 
e, posteriormente, o ginásio, tudo em escola pública. 
E fui inventar de fazer o 2º grau em escola particular. 
Ganhava um salário pequeno, mínimo, e muitas vezes, 
Presidente, sentado na cadeira, chegava o diretor da 
escola, distribuía prova de mesa em mesa, e saltava 
a minha mesa. Eu não sabia por quê. Aí, eu ia lá, na 
tesouraria; e lá me era informado que o aluno que 
estivesse em atraso não poderia fazer a prova. Eu ali 
negociava na tesouraria, e sempre o diretor me autori-
zava a fazer a prova, mas depois de passar a humilha-
ção de todos saberem que eu não podia fazer a prova.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Um constrangimento.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Um constrangimento que hoje seria crime.

Então, quando V. Exª fala aqui desse projeto... 
Eu tive a honra de votar a favor dele aqui; tive a felici-
dade de ser uma das primeiras matérias que aqui tive 
o prazer de votar.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu me lembro que V. Exª me disse: “Mas, Paim, 
não acredito que alguém vai votar contra esse projeto”.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
É verdade, é verdade.

Eu queria só fazer uma ressalva aqui, porque foi 
unânime a votação, com exceção de um voto de São 
Paulo, do Senador Aloysio Nunes. Mas quero aqui fa-
zer justiça ao Senador. Ele não é contra as cotas. Ele 
declarou que era contra o projeto, porque achava que 
devia permanecer a autonomia das faculdades, das 
universidades, para concedê-las, mas que ele era fa-
vorável. Quer dizer, era um projeto a que todos, no seu 
mérito, eram favoráveis; ninguém era contra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E, se V. Exª me permitir...

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ele fez um debate também de alto nível.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 
– De alto nível.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É legítimo pensar diferente.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 
– Perfeito.

Então, Senador Paim, hoje, veja V. Exª, fiquei 
aqui até mais tarde para fazer esse registro que fiz 
do falecimento do meu prezado presidente do PMDB 
de Jaru, Vicente de Souza Ramos, e tive o prazer de 
presidir a sessão, enquanto V. Exª discursava sobre 
um tema dessa natureza.

E eu queria trazer este testemunho e dizer, Se-
nador Paulo Paim, que, a partir de hoje, quando essa 
lei foi sancionada, o senhor pode ter certeza de que o 
Brasil será outro. A vedação de o pobre ir à faculdade 
não existe mais. E não vai ser a queda da excelência, 
porque a queda da excelência não será pelas cotas; 
será pela falta do investimento do setor público, a 
partir do ensino fundamental até o ensino superior. 
Não é, de forma nenhuma, de jeito nenhum, em razão 
das cotas. As cotas são um avanço. E amanhã, se 
não houver mais necessidade das cotas, muito bem, 
excelente. Será possível que isso ocorra, como em 
outros países.

Então, eu queria dizer a V. Exª que este é um mo-
mento importante para o País. A oportunidade... Quan-
tas pessoas gostariam de fazer faculdade e não con-
seguem? Eu fiz vestibular para Direito aqui em Brasília 
e, no dia em que fiz o vestibular, no estacionamento do 
Ceub, ouvindo o rádio dos carros, eu não tinha carro, 

mas estava ouvindo os rádios, quando falaram o meu 
nome, Senador, foi de certa forma uma alegria, mas, 
ao mesmo tempo, uma frustração, porque eu não tinha 
um amigo para me abraçar, para comemorar aquela 
aprovação no vestibular. E depois, fazendo o curso de 
Direito, morando aqui nas proximidades também, eu 
pegava um saquinho de plástico, colocava os livros no 
saquinho de plástico e ia me defendendo da chuva, por 
baixo dos blocos, até chegar à faculdade. 

Então, quando eu vejo uma matéria dessas hoje, 
a aprovação de um projeto desses, abrindo a oportuni-
dade à escola pública, às pessoas pobres, negras ou 
não, eu acho que isso é um passo importante e uma 
oportunidade que está se abrindo àqueles que, lamen-
tavelmente, não têm espaço nenhum neste País, que 
são sempre excluídos de tudo, que não são chamados 
para participar do desenvolvimento, do crescimento. 
Somos a 6ª, a 7ª economia, mas ainda temos gente 
passando fome, morrendo por falta de educação, por 
falta de condições básicas, mínimas de tudo, inclusive 
de saúde e educação.

Eu queria só dizer a V. Exª que me perdoe o en-
tusiasmo de, neste momento, fazer essa referência, 
mas não poderia deixar de fazer esse pequeno co-
mentário, porque na verdade fico muito feliz, porque 
Deus também me deu a oportunidade exatamente de 
estar presidindo a sessão quando V. Exª fazia esse 
anúncio à Nação.

Então, Senador Paulo Paim, Deus construiu a 
sua história, e o povo do Rio Grande do Sul colocou-
-o aqui no Senado.

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

RS) – Meus cumprimentos ao Senador Tomás Correia 
pelo seu pronunciamento. 

E uma frase que a gente gosta de repetir é: e 
assim caminha a humanidade; e vamos ajustando e, 
com isso, melhorando a qualidade de vida para todos. 

Parabéns! Sua história é uma história bonita tam-
bém, de alguém que sabe o que é vir de um patamar, 
eu diria, onde a pobreza é muito grande e que che-
gou onde chegou pela força, pela raça, pela coragem 
e pela competência.

Meus parabéns! V. Exª é um orgulho para o nos-
so País.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Muito obrigado a V. Exª, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 782, DE 2012

Nos termos do art. 255 inciso II,  alínea “c”, item 
12, do Regimento Interno do Senado Federal Requei-
ro que o Projeto de Lei do Senado nº 710, de 2011 
– que disciplina o exercício do direito de greve dos 
servidores públicos previsto no inciso VII dói art. 37 
da Constituição Federal, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição seja ouvida, tam-
bém, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa – CDH.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

REQUERIMENTO Nº 783, DE 2012

Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 
12, do Regimento Interno do Senado Federal, Requei-
ro que o Projeto de Lei do Senado nº 710, de 2011 
– que disciplina o exercício do direito de greve dos 
servidores públicos previsto no inciso VII do art. 37 da 
Constituição Federal, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição seja ouvida, também 
a Comissão de Assuntos Sociais.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 784, DE 2012

Requeiro nos termos regimentais, o desapen-
samento do PLS 28 de 2012, de minha autoria, que 
dispõe sobre a  obrigatoriedade de as concessioná-
rias de serviços públicos oferecerem ao usuário a 
opção de receber o documento da cobrança de seus 
débitos por meio eletrônico, do PLC 139 de 2010, de 
autoria do Deputado Fábio Souto, que 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.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 785, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 258, combinado 
com o art. 260, II, b, do Regimento Interno, a tramita-
ção em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 232, 
de 2003 – complementar, do Senador Paulo Paim, 
que “regulamenta a promoção e defesa do emprego, 

dispõe sobre a proteção contra a dispensa imotivada, 
estabelece medidas e incentivos para geração de em-
pregos e dá outras providências”, com o Projeto de Lei 
do Senado nº 274, de 2012 – complementar, de autoria 
do Senador Pedro Taques, que “regulamenta o inciso I 
do artigo 7º da Constituição Federal, que dispõe sobre 
a proteção da relação de emprego contra a despedi-
da arbitrária ou sem justa causa”, por versarem sobre 
matérias correlatas.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, nº 12, do 

Regimento Interno, que o PLC nº 87/2011 – (que altera 
a redação do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes 
e dá outras providências) que tramita em conjunto com 
o PLS nº 329/2011 – (que altera a Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, para autorizar o porte de arma 
fora do serviço e de caráter nacional para os agentes 
penitenciários federais) – tramite, também, pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va (CDH), para que ela se manifeste acerca do tema. 
É importante, assim, que se analise, sob a ótica dos 
direitos humanos, se o texto proposto é adequado à 
ordem constitucional vigente.

Assim, é de suma importância que a CDH (Co-
missão de Direitos Humanos e  Legislação Partici-
pativa) possa se manifestar e oferecer parecer sobre 
essa questão, por tratar diretamente de tema de sua 
competência (Art. 102-E, III e VII do Regimento Interno 
do Senado Federal).

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Vou encerrar a sessão, mas antes só explico para o 
pessoal de Pernambuco que está me aguardando na 
sexta-feira, que estarei, sim, falando lá na OAB e tam-
bém no Ministério Público, na Procuradoria, sobre o 
Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência 
e também do Estatuto da Igualdade Racial. E quero di-
zer aos estudantes que fizeram um grande apelo lá da 
Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, que 
fiquei comovido com o apelo e vou ser paraninfo, sim, 
vou estar lá para assistir à formatura, Senador Tomás 
Correia, de 80 jovens pobres da Universidade Zumbi 
dos Palmares, no próximo dia 14. Estarei lá com vocês.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Clésio Andrade 
e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa, para se-
rem 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 Sena-
doras, Srs. Senadores, o Brasil – e em especial o Nor-
deste – comemora a aprovação da Medida Provisória 
565/12, que, juntamente com a MP 569/12, faz parte 
do pacote do governo para combater, principalmente, 
os efeitos da seca que assola o sertão nordestino e 
das enchentes que castigam a região sul brasileira.

O Senado entendeu que essa ajuda aos muni-
cípios atingidos, prevista na MP 565/12, é absoluta-
mente relevante e urgente, e eu compartilho da alegria 
do povo brasileiro ao ver que essa medida será, final-
mente, convertida em lei. Resta, agora, a expectativa 
de vermos também aprovada a MP 569/2012, a ser 
votada nesta quarta-feira por este plenário, cujo esforço 
está mais do que evidente no sentido de beneficiar o 
povo brasileiro que vive nas regiões atingidas com os 
desastres naturais e que tanto sofre com seus efeitos.

Sobre a Medida Provisória 565/12, que autoriza 
o Executivo a criar linhas de crédito especiais para os 
setores produtivos de municípios com reconhecida 
situação de calamidade pública ou estado de emer-
gência, devo dizer que os benefícios previstos no tex-
to alcançarão os setores rural, industrial, comercial e 
de serviços.

A repactuação de dívidas agrícolas trará grande 
alívio aos produtores de áreas atingidas pela seca no 
Nordeste. O parecer da comissão mista que analisou 
a MP – apresentado, aliás, pelo nosso senador Wal-
ter Pinheiro (PT-BA) – permite que se estabeleça um 
período de suspensão temporária dos pagamentos 

para que o dinheiro possa ser aplicado em atividades 
e ações de ajuda à população afetada.

A renegociação prevista no relatório permitirá a 
suspensão imediata das dívidas em execução e prazo 
para pagamento do novo saldo devedor em dez anos.

Outra razão que muito nos alegra é que, com a 
aprovação desta MP, aumentará de R$ 300 para R$ 
400 o valor do Auxílio Emergencial Financeiro para os 
agricultores que não possuem o seguro safra, o que 
é um alento para as famílias do semiárido nordestino.

Devo ressaltar, Sr. Presidente, que o Piauí al-
cançou neste mês de agosto um dos piores índices 
da história em relação à seca.

Dos 224 municípios do Estado, 192 decretaram 
situação de emergência, dos quais 156 foram reconhe-
cidos pelo Governo Federal. Uma situação desoladora 
e preocupante.

A outra MP de ajuda ao Nordeste é a 569/12. 
Acredito firmemente que este Senado deve aprovar a 
medida, pois tem demonstrado grande sensibilidade 
para os problemas da prolongada estiagem nordestina 
e das constantes calamidades no sul do País. O texto 
abre crédito extraordinário para atender às populações 
de municípios atingidos pela seca e de outras regiões 
que sofreram com intensas chuvas. Do valor total de-
finido na MP 569, que é de 688.497 milhões de reais, 
a maior parte, de 400 milhões, caberá ao Ministério 
da Integração Nacional para ações diretas de ajuda 
às vítimas como aquisição de alimentos, agasalhos e 
abrigos emergenciais.

Srªs e Srs. Senadores, os desastres naturais 
são uma preocupação à parte para as autoridades. O 
governo Dilma tem agido com eficácia para amenizar 
os efeitos dessas tragédias, de modo que nós todos 
devemos reconhecer que a aprovação dessas maté-
rias é mais do que imprescindível: é necessária e vital 
para muitas famílias brasileiras.

Outros 238,5 milhões de reais vão para o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
para assegurar o acesso a creches para 350 mil crian-
ças de até 4 anos de idade em extrema pobreza, be-
neficiárias do programa Bolsa Família.

Os R$ 50 milhões restantes serão destinados ao 
Ministério da Defesa para custear ações de defesa civil 
por meio da atuação das Forças Armadas, em conjun-
to com os órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Defesa Civil (Sindec).

Essa é a síntese das medidas enviadas pelo 
governo. Deixo registrada aqui, neste plenário, a sen-
sação do dever cumprido por parte deste Parlamento, 
que empreendeu esforços para, com a aprovação da 
MP 565/2012, permitir o socorro necessário a uma 
grande parcela da população.
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Para encerrar, quero apenas destacar que o 
Brasil espera que o mesmo ocorra com a MP 569/12, 
a ser votada nesta quarta-feira. Quando se trata de 
vidas humanas, Senhor Presidente, a relevância e a 
urgência devem superar qualquer questionamento. 
O Senado Federal está coeso para garantir a execu-
ção de ações importantes para o País e nós vamos 
demonstrar essa coesão mais uma vez, ao aprovar-
mos a MP 569/12.

Era o que o que eu tinha a dizer. Obrigado.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, a comunicação que hoje 
faço é bastante singela, mas pode significar muito 
para as pessoas, para as famílias e para a sociedade. 
Este o motivo pelo qual registro iniciativa que tomei 
no sentido de buscar a conscientização da sociedade 
em torno de problemas comuns e freqüentes, em que 
a informação e a prevenção podem significar mais 
saúde, menos sofrimento e até mesmo vidas, além de 
economia de recursos públicos.

A vivência da vida pública, seja como político, 
seja como dirigente classista, me deu familiaridade 
com situações por vezes dramáticas e que pode-
riam ser evitadas. Foi essa experiência de vida e 
de convívio que me inspirou a elaboração de publi-
cações versando sobre problemas enfrentados por 
nossa gente.

O objetivo é informar, conscientizar e motivar as 
pessoas a cuidados básicos que podem contribuir para 
melhoria da qualidade de vida – e até da sua manu-
tenção, através de cuidados como o sono, com a hi-
giene bucal, a prevenção ao câncer do colo de útero 
e ao câncer de próstata, o combate ao tabagismo e 
cuidados com a hipertensão.

As pessoas passam, em média, um terço de 
suas vidas dormindo. O sono insuficiente ou de má 
qualidade pode comprometer severamente a saúde 
das pessoas, cor estresse, depressão, dores, queda 
de produtividade e absenteísmo.

Estes são temas das cartilhas que tenho buscado 
partilhar com públicos carentes dessas informações. 
A prevenção a tipos de câncer entre os que mais cas-
tigam mulheres e homens, o de útero e o de próstata, 
também mereceu cartilhas distintas de informação e 
conscientização, uma vez que cuidados básicos de 
prevenção podem impedir a evolução da doença, pre-
servando vidas e evitando perdas e sofrimento.

Da mesma forma, busquei elaborar conteúdo 
informativo sobre saúde bucal e de estímulo a que as 
pessoas deixem de fumar, por tudo de maléfico que 
esse hábito nocivo provoca nas pessoas. E também 
sobre a pressão alta, esse mal silencioso e quase 

sempre assintomático, detonador de males agudos e 
mais graves, como enfartos e derrames, que muitas 
vezes tornam inválidos entes queridos.

Sr. Presidente, estes os motivos pelos quais fiz 
questão de registrar essa iniciativa voltada à saúde e 
ao bem estar dos brasileiros, que devem ter acesso ao 
conteúdo das cartilhas, democraticamente disponível 
a todos os que,se interessarem.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, avizinham-se as primeiras 
eleições municipais da década e sobre o cidadão recai 
a responsabilidade de decidir novos caminhos na po-
lítica do Brasil. Notável tem sido o papel histórico das 
esferas municipais do poder no traçado dos atalhos 
políticos que desembocarão nas eleições majoritárias 
seguintes. Os pleitos da micropolítica podem ser vistos 
como antecipações bem confiáveis e funcionam tan-
to como prévias, tanto como atestado de uma gestão 
em conclusão.

Nessas eleições de 2012, muitas cidades brasi-
leiras já se preparam para receber os candidatos que 
irão disputar o cargo de prefeito e as vagas de verea-
dor. Embora ainda viceje muita desconfiança quanto à 
qualidade dos políticos, capitais e interiores do Brasil 
estão com muitas expectativas para as eleições. Com 
a entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa, predomina 
a sensação de que ela pode ajudar/nossos eleitores 
na responsável tarefa de escolha do voto.

Sr. Presidente, segundo o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), 5.564 cidades elegerão prefeitos em 
sete de outubro próximo, reunindo cerca de 15 mil 
candidatos inscritos para o pleito em todo o Brasil. A 
Justiça Eleitoral contabilizou 194 pedidos de registro 
de candidaturas para concorrer às 26 prefeituras das 
capitais dos Estados. Em São Paulo, o maior colégio 
eleitoral do País, o TSE confirma a inscrição de 76 
mil candidatos para as vagas de vereador das As-
sembléias Municipais.

Na tabulação do TSE, do total das inscrições para 
as eleições de prefeito, 12,5% são mulheres, perfazen-
do um conjunto de 1.907 candidatas. À primeira vista, 
pode parecer que a participação feminina se mantém 
ainda em níveis muito tímidos. No entanto, uma ava-
liação mais retrospectiva nos indicará que a curva 
participativa da mulher na política brasileira tem, sim, 
ascendido, ainda que em ritmo longe do ideal.

Senão, vejamos: nas últimas eleições municipais, 
em 2008, havia 1.641 mulheres candidatas a prefeitu-
ras, no meio de 15.903 candidatos, ou seja, 10,3% do 
total. A título de ilustração, pela primeira vez nos 53 
anos de história da cidade, os quase 50 mil eleitores 
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de Peruíbe – Município de 57.686 habitantes no litoral 
sul do Estado de São Paulo – terão uma eleição onde 
só há mulheres concorrendo à Prefeitura.

Mesmo com o crescimento, a presença das mu-
lheres no processo político ainda é tímida. Exemplos 
como o da Presidenta Dilma Rousseff são importantes, 
pois encorajam uma participação maior.

Naturalmente, em que pesem os significativos 
avanços, o grau de adequado. De fato, o ideal é que 
um dia se consiga atingir uma representatividade igual 
a dos homens, com cerca de metade das vagas para 
cada gênero.

Enquanto isso, no âmbito das eleições para ve-
reador, o número de inscritos chega a quase 450 mil 
candidatos, 88% dos quais do sexo masculino, repe-
tindo o quadro de desigualdades no pleito das prefei-
turas. Aliás, segundo o jornal Folha de S.Paulo, o perfil 
médio do candidato brasileiro se enquadra no seguinte 
modelo: chama-se José, tem 44 anos, estudou até o 
ensino médio, trabalha como servidor público, é ca-
sado e concorre a uma vaga de vereador pelo PMDB, 
nosso partido.

Sr. Presidente, nas palavras da Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Carmen Lúcia, 
onde houver denúncias de coerção de eleitores por 
grupos criminosos, caberá rigor ainda mais intenso na 
repressão. Na mesma linha, assegurou que o TSE e o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados “do Brasil 
(OAB) firmaram protocolo de cooperação destinado a 
estimular o voto limpo nas eleições. Com base nesse 
acordo, os Tribunais Regionais Eleitorais, as Zonas 
Eleitorais e o Conselho Federal da OAB se compro-
metem a promover campanhas de conscientização do 
voto limpo em todo o País.

Na visão do Presidente do Conselho Federal da 
OAB, Ophir Cavalcanti, o estabelecimento de tais laços 
de parceria se articula harmonicamente, de modo a 
viabilizar um reflexo mais orgânico dos anseios polí-
ticos da sociedade em termos de representatividade: 
sob amparo de um histórico patriótico e democrático, 
a OAB cumpre, uma vez mais, seu papel de defensora 
das leis, da Constituição e da cidadania.

Aliás, mais do que aos juízes eleitorais, com-
petirá ao eleitor e à eleitora brasileira zelar pelo real 
cumprimento da Lei da Ficha Limpa, visto que o TSE 
cumpre sua parte, garantindo a efetividade jurídica e 
a legitimidade social da lei. Por meio da veiculação 
das informações cruciais para a avaliação correta dos 
eleitores diante da lista de candidatos às eleições, o 
Tribunal contribui para o aperfeiçoamento gradativo e 
linear das instituições democráticas brasileiras.

Para concluir, Sr. Presidente, não seria exagero 
reiterar que administrar uma cidade não é nada fácil, 

por isso mesmo é preciso muita atenção na hora de 
votar. Na incipiente democracia brasileira, ainda persiste 
uma cultura política muito despreparada, que não está 
à altura dos desafios das cidades modernas. Muitos 
administram de forma incorreta e trazendo mais pro-
blemas para cidade. Enfim, como bem recomenda a 
Ministra Carmen Lúcia, é preciso pensar no interesse 
público, em prejuízo das vantagens pessoais.

Era o que tinha a dizer
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, às 9 horas e 30 
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA 
Às 10 horas e 30 minutos

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 776, de 2012)

Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 
(nº 2.793/2011, na Casa de origem, do De-
putado Paulo Teixeira), que dispõe sobre a 
tipificação criminal de delitos informáticos; 
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal; e dá outras 
providências.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação 
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo 
de adesão ao regime especial de precatório 
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
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nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário 

o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27 

do Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias para criar o Tribunal Regional Federal da 

6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 

Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 

oferecendo a redação para o segundo turno.

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

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 39 mi-

nutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 9 horas e 41 minutos e 
encerra-se às 13 horas e 46 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 159ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 30 de agosto de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Cidinho Santos, Sergio Souza,  
da Sra. Ana Amélia e dos Srs. Paulo Paim e Cristovam Buarque
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Há número regimental. Declaro aberta a 
presente sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 
– MT) – Há aqui, sobre a mesa, dois comunicados.

A Presidência comunica às Senhoras e aos Se-
nhores Parlamentares que está convocada sessão 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 19 
de outubro do corrente ano, sexta-feira, às quatorze 
horas e trinta minutos, no Plenário do Senado Fede-
ral, destinada a comemorar os 25 anos da Associação 
Brasileira das Editoras Universitárias – ABEU.

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 
– MT) – A Presidência comunica às Senhoras e aos 
Senhores Parlamentares que está convocada sessão 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 7 de 
dezembro do corrente ano, sexta-feira, às quatorze horas 
e trinta minutos, no Plenário do Senado Federal, destinada 
a comemorar os 69 anos do Movimento dos Focolares.

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 
– MT) – Passa-se à lista de oradores.

Convido o Senador Eduardo Suplicy para fazer 
uso da palavra. (Pausa.)

Após o Senador Eduardo Suplicy, está inscrita 
também a Senadora Marta Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cidinho Santos, Srs. Sena-
dores, hoje falarei a respeito da citricultura brasileira, 
pois é importante analisar o quanto os citricultores 
estão preocupados com a evolução das condições de 
produção e comercialização da laranja.

Mas quero antes, aqui, cumprimentar o candidato 
Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que 
mostra, na disputa para a prefeitura de São Paulo, um 
crescimento muito significativo, conforme apresen-
tado pelo Datafolha. Ele, pouco a pouco, passou de 
3% para 5%, para 6%, depois para 9% e, agora, para 
14%. É um candidato que vem se firmando, a partir 
da possibilidade de apresentar as suas ideias, as suas 
proposições e sua própria história pessoal, como eco-
nomista, advogado, professor e pessoa que trabalhou 
junto ao Secretário de Finanças João Sayad durante o 
governo de Marta Suplicy, bem como Ministro da Edu-
cação junto ao Presidente Lula e à Presidente Dilma 
Rousseff. Tenho a convicção de que, a cada dia que 
os paulistanos o conhecerem melhor, mais confiança 
terão para votar em Fernando Haddad.

Aqui registro que me sinto feliz com esse bom re-
sultado e digo isso como pré-candidato que fui a prefei-
to dentro do Partido dos Trabalhadores. Participei com 

Marta Suplicy, com Carlos Zarattini, como Jilmar Tatto 
e com o próprio Fernando Haddad de 33 plenárias zo-
nais em todas as regiões de São Paulo. Na última das 
plenárias zonais, tendo em conta que Fernando Haddad 
manifestou que abraçaria a causa de fazer de São Pau-
lo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania 
e tendo em conta, inclusive, que terei ainda mais dois 
anos e meio aqui no Senado Federal, até 31 de janeiro 
de 2015, abri mão de ser pré-candidato e resolvi apoiá-
-lo. Fiquei feliz de vê-lo abraçar essa meta.

Então, boa sorte, Fernando Haddad, nessa ca-
minhada até o dia 7 de outubro, no primeiro turno, e 
até o dia 27, no segundo turno.

Retorno à tribuna desta Casa para tratar de um as-
sunto muito importante para a agricultura de São Paulo e 
do Brasil. Refiro-me à citricultura, ou seja, a cultura, plantio 
e industrialização da laranja. Desde 2000 tenho feito di-
versos alertas acerca dos problemas que esse segmento 
econômico enfrenta em função da concentração vertical 
e horizontal do setor. Hoje abordo os problemas que os 
produtores enfrentam na safra 2012/2013 dessa fruta.

A “citricuítura é uma das mais importantes ca-
deias produtivas do agronegócio paulista. Em 2011 
contribuiu com R$4,8 dos R$59,6 bilhões do valor da 
produção agropecuária. Com participação de 98% nas 
exportações brasileiras de suco de laranja concentrado 
congelado [...] e representaram 11% das exportações 
do agronegócio do estado”, segundo Mônika Berga-
maschi, Secretária de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, em artigo recente artigo publicado 
na revista Agroanalysis, da Fundação Getulio Vargas.

Ainda segundo a Drª Bergamaschi, a citricultu-
ra é a terceira atividade agropecuária em importância 
na geração de empregos em São Paulo, logo depois 
da cana-de-açúcar e da pecuária, segundo dados do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Dados do Instituto 
de Economia Agrícola da Secretária de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo identificaram 
574,2 mil hectares cultivados com citrus, distribuidos 
em 20.721 unidades de produção, nas quais a maior 
área plantada é formada por variedades destinadas à 
indústria processadoras da fruta. Em outras palavras, 
a importância do segmento pode ser observada na se-
guinte evidência: três em cada cinco copos de suco de 
laranja consumidos no mundo vêm de pomares paulistas.

No entanto, hoje, o setor vive um momento delica-
do: baixo preço da caixa de fruta pago aos produtores, 
muita laranja ainda nos pomares, elevados estoques 
de suco e queda nas exportações desse produto.

Esse foi o tema do meu último pronunciamento 
no dia 16 de agosto e que foi instado por mensagens 
da Associação Brasileira dos Citricultores (Associtrus), 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
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São Paulo (FETAESP), Sindicato Rural de Ibitinga e 
outros sindicatos de produtores de laranja, além de 
produtores da fruta.

Como o fiz em meu último discurso, é necessário 
parabenizar os esforços e as medidas adotadas pe-
los governos Federal e do Estado de São Paulo, tanto 
da Presidenta Dilma quanto do Governador Alkimin, 
para amenizar os problemas por que passa a cadeia 
produtiva de suco de laranja na safra 2012/2013. En-
tre outras medidas, o Governo Federal promoveu uma 
rolagem de dívidas dos agricultores e estabeleceu um 
preço mínimo da caixa de fruta de R$10,10 ao produ-
tor. Por sua vez, o governo paulista se comprometeu 
a comprar R$6 milhões por mês em suco de laranja 
destinado à merenda escolar, o que também pode 
ajudar a desenvolver o mercado doméstico de suco 
de laranja integral pronto para beber.

Ademais, o jornal Valor Econômico, em 27 de 
agosto, informa que o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento deve anunciar, em breve, a prorroga-
ção, por dois anos, da Linha Especial de Crédito (LEC) 
para estocagem de suco, lançada no ano passado.

Ao mesmo tempo em que a citricultura colecio-
na números expressivos e positivos, ela também não 
esconde o momento difícil que atravessa, o qual se 
expressa nos baixos valores que as empresas proces-
sadoras pagam pela fruta aos produtores.

A origem dessa crise pode ser imputada à re-
dução das vendas externas de suco de laranja para a 
Europa e os Estados Unidos da América, além do bai-
xo consumo do mercado doméstico. Esse conjunto de 
fatores converge para a possibilidade de que milhões 
de caixas da fruta deixem de ser comercializadas e 
arrefeçam, ainda mais, a demanda pela fruta.

No entanto, no último dia 21 de agosto, recebi 
mensagem do presidente da Associtrus, Dr. Flávio de 
Carvalho Pinto Viegas, contendo algumas reflexões 
sobre essa crise que apresenta um novo viés interpre-
tativo do momento e que transcrevo serem discutidas 
não apenas por aqueles diretamente envolvidos com 
essa atividade econômica como também pelos mem-
bros do Senado Federal.

1. Abuso do poder de mercado e manipulação 
das informações.
[...] Com relação às exportações, as estima-
tivas do USDA – United States Department 
of Agriculture, revistas em juiho, indicam um 
crescimento de 1,65% para as exportações 
brasileiras de suco, enquanto o relatório da 
CitrusBR aponta uma contração de 15% nas 
exportações!
No tocante aos estoques, enquanto o USDA 
aponta para um estoque de 240 mil t no início da 

safra 2012/13, a indústria [brasileira processa-
dora de laranja] fala em 555 mil t. Uma diferença 
de 315 mil t, o que corresponde à quantidade 
de fruta que a indústria ameaça não colher!
2. Cartelização e abuso do poder de mercado.
A crise atual decorre de um processo de carte-
lização que se iniciou há mais de duas décadas 
e vem agravando-se ano a ano. As empresas 
acordaram em dividir o mercado entre si; dividi-
ram também os produtores e impuseram para 
a laranja preços abaixo do custo de produção 
e vêm transferindo a produção para suas sub-
sidiárias a preços abaixo do valor de mercado. 
[...] A crescente produção própria aumentou o 
seu poder de mercado, o que permitiu intensi-
ficar a apropriação da renda e o processo de 
exclusão dos citricultores
3. Qual a solução para o problema?
É preciso restabelecer oequilíbrio e a concor-
rência no setor e reverter a verticalização, a 
concentração e a cartelização do setor que 
deram às esmagadoras um brutal poder eco-
nómico, político e de mercado [..,]
Ainda acreditamos que um Consecitrus (Con-
selho dos Produtores de Laranja e das Indús-
trias de Suco de Laranja), nos moldes preco-
nizados pela Associtrus, poderia assegurar 
uma remuneração justa aos citricultores [...].
A solução está nas mãos do Cade, que, além 
da investigação do cartel, deve estar atento ao 
abuso do poder de mercado que a concentra-
ção e a cartelização propiciaram às indústrias. 
Precisamos acompanhar com atenção o anda-
mento da investigação sobre a cartelização do 
setor – que vem arrastando-se desde 1999 –, 
as decisões sobre o Consecitrus sobre as novas 
propostas de concentração do setor, e a fiscaliza-
ção sobre o cumprimento das medidas impostas 
no processo de fusão da Citrosuco-Citrovita [...].
4. Falta política pública para o setor citrícola.
Como já dissemos, é preciso inicialmente res-
tabelecer o equilíbrio no setor, impedir a ver-
ticalização da indústria, assegurar a remune-
ração compatível com os custos e riscos do 
produtor, garantindo-lhe renda e segurança 
e protegendo-o da ação dos grandes grupos 
que atuam no agronegócio.
Também, é necessário instituir um plano de 
recuperação dos pomares dos produtores in-
dependentes, das regiões citrícolas tradicionais 
[...]. Nos setores exportadores, é aumentar a 
fiscalização das exportações com o objetivo 
de impedir o subfaturamento.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentei re-
querimento, que será examinado dia 3 de setembro, 
para a realização de Audiência Pública conjunta nas 
Comissões de Assuntos Económicos e de Agricultu-
ra e Reforma Agrária, visando debater a atual crise 
da citricultura paulista e brasileira, com os seguin-
tes participantes: Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho; Secretária de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
Mônika Bergamaschi; Presidente do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Económica (CADE), Vinícius Mar-
ques de Carvalho; Presidente da Associação Brasileira 
dos Citricultores (ASSOCITRUS), Flávio de Carvalho 
Pinto Viegas; Presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de São Paulo (FETAESP), Fá-
bio Meirelles; Presidente da Associação Nacional dos 
Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), Christian 
Lohbauer.

Assim, Sr. Presidente, espero que, neste período 
em que muita atenção está sendo dada às eleições mu-
nicipais, possamos apreciar e aprovar este requerimento. 
Claro que possíveis sugestões de nomes que poderão 
contribuir poderão ser apresentadas por outros colegas 
Senadores. De todo modo, acredito que, em outubro pró-
ximo, poderemos realizar esta audiência pública, tanto 
na Comissão de Desenvolvimento e Reforma Agrária 
como também na Comissão de Assuntos Econômicos.

E gostaria de ressaltar que, desde quando era titu-
lar da pasta o ex-Ministro Roberto Rodrigues, ele disse 
que seria importante que nós tivéssemos a instalação 
do Consecitrus, de maneira semelhante ao Consecana. 
Assim, espero que essa audiência pública colabore para 
termos logo o funcionamento adequado do Consecitrus.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 

– MT) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Parabenizo-o pelas colocações. A citricultura e 

a laranja realmente são atividades importantes para 
o Brasil e principalmente para São Paulo. Esperamos 
encontrar uma alternativa para este momento difícil 
que vivem os citricultores do Brasil, especialmente os 
de São Paulo.

Com a palavra o Senador Luiz Henrique, do que-
rido Estado de Santa Catarina.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quis falar “Mi-
nistro Roberto Rodrigues”, ex-ministro da Agricultura, 
que tanto batalhou pela Consecitrus. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 

– MT) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente,...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nador Luiz Henrique, só um momento para eu solicitar 
ao Presidente que me inscreva para falar pela Lide-
rança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 
– MT) – V. Exª está inscrito.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há quase 25 
anos o Brasil aderiu ao regime de zonas de processa-
mento de exportação.

Foram criadas 24 dessas zonas de processa-
mento, uma delas no Porto de Imbituba, em Santa 
Catarina. Passaram-se quase 25 anos, e essas zonas 
de processamento de exportação continuam no pa-
pel, continuam criadas, algumas com as instalações 
construídas, como a de Imbituba, em Santa Catarina. 
Lá, o Estado fez um grande investimento com uma fila 
grande, uma carteira grande de empresas interessadas 
em ali se instalarem, e até agora nada.

As zonas de processamento de exportação foram a 
estratégia adotada para a rápida e bem-sucedida transi-
ção da economia planejada para a economia de mercado.

A China só pôde realizar a grande revolução 
econômica que a colocou na liderança mundial porque 
adotou freneticamente esse sistema de plataforma de 
exportação. Os chineses possuem 187 dessas platafor-
mas; o Vietnã, 185; a Hungria, 160; a República Tcheca, 
92, e a Polônia, 48, somente para citar alguns países 
que pertenceram à órbita daqueles que adotaram o 
regime marxista-leninista e que estão tendo saltos no 
seu desenvolvimento. Atraindo volumosos recursos e 
investimentos estrangeiros, têm propiciado a redução 
de desequilíbrios regionais, têm fortalecido a sua ba-
lança de pagamentos, têm promovido a capacitação 
científico-tecnológica nacional e dado um salto na ino-
vação, têm gerado empregos de renda mais elevada, 
têm propiciado um aumento crescente da competiti-
vidade das suas indústrias e obtido grandes avanços 
no seu desenvolvimento nacional.

O Ministro Roberto Colin, do Itamaraty, que acaba 
de assumir a missão de Embaixador na Coreia do Nor-
te, e que o fez voluntariamente com a dedicação que 
sempre teve no exercício de suas funções em favor do 
nosso País, relatou-me recentemente que a Coreia do 
Norte também está iniciando um processo de transição 
da economia planejada para a economia de mercado, 
instalando zonas de processamento de exportação na 
divisa com a Coreia do Sul. E pasmem, Srs. Senado-
res, recebem diariamente trabalhadores sul-coreanos, 
que vão trabalhar nas ZPEs norte-coreanas. Esse é 
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um assunto que merece estar na agenda nacional de 
soluções prioritárias.

O setor industrial brasileiro passa por um período 
de grande dificuldade na competição com a indústria 
estrangeira. A competitividade nacional caiu extraordi-
nariamente. Os investimentos nacionais, que deveriam 
ser de 25%, estão situados por volta dos 17%. Os in-
vestimentos públicos em infraestrutura, em apenas 2% 
quando deveriam ser de 5%. E temos, agora, a expec-
tativa de que esse quadro mude com a política anun-
ciada por Sua Excelência, a Senhora Presidente Dilma 
Rousseff. Mas o quadro hoje é esse. E a competitividade 
da indústria nacional é afetada, não apenas pela nossa 
carente infraestrutura, pelas taxas de juros, que, embora 
declinantes, ainda são mais elevadas que a média mun-
dial, a carga fiscal que já se aproxima de 35% do PIB.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ativação 
dessas 24 ZPEs, com a instalação de centenas, mi-
lhares de empresas isentas de tributos na exportação 
e na importação, vai propiciar ao País o mesmo salto 
que se vem registrando na China, Vietnã, nas duas 
Coréias e em tantos outros países.

A Zona de Processamento de Imbituba, que foi 
identificada no Master Plan de Santa Catarina, elabo-
rado pelo saudoso Raphael de Almeida Magalhães e 
pelo extraordinário brasileiro Eliezer Batista como o 
grande porto estratégico do Mercosul, tem, há mais 
de dez anos, identificadas dezenas de empresas que 
estão apenas aguardando o início da ativação da po-
lítica nacional dessas plataformas industriais para lá 
se instalarem, para lá produzirem, para lá gerarem 
empregos, para lá gerarem divisas, para lá gerarem 
competência científica, tecnológica e inovação.

Deixo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse 
alerta para que o Brasil finalmente instaure esse pro-
cesso pelo qual os países pobres latino-americanos es-
tão aumentando a sua renda e o seu desenvolvimento. 
Cito o exemplo da pequenina Costa Rica, que já tem 
instaladas e em funcionamento 139 ZPEs; o México, 
109; a República Dominicana, 107; a Nicarágua, 34. 
Citei alguns países latino-americanos que têm se fa-
vorecido com esse sistema para geração de emprego 
e renda e para a promoção do desenvolvimento. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 

– MT) – Obrigado, Senador Luiz Henrique.
Com a palavra, para um breve comunicado, o 

Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor) – Senador Presidente, Senador Luiz Henrique, 
de nada vale a fé sem a obra. Todos nós professamos 
nosso horror à imoralidade na Administração Pública, 

mas se não tomarmos atitude, isso tudo se perde ao 
vento das palavras sem consequência.

Na terça-feira, dia 28, anunciei a este Plenário 
uma petição que faria ao Supremo Tribunal Federal 
contra a medida provisória que cria a Empresa de 
Planejamento e Logística e a nomeação prévia do 
Sr. Bernardo Figueiredo para presidi-la. A empresa é 
importantíssima, mas por medida provisória, sem dis-
cussão alguma, não me parece o caminho acertado. 
E contra a nomeação prévia do Sr. Bernardo Figuei-
redo. Afinal, esta Casa, com base em avaliações do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia 
Federal de São Paulo, da CPI da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, rejeitou a recondução do Sr. Figuei-
redo à direção da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres por julgá-lo inadequado, ou seja, inidôneo 
para a ANTT. Mas eis que, usando artifícios e menos-
cabando a decisão deste Plenário, avançando sobre 
nossas prerrogativas, a Presidência da República cria 
a Empresa de Planejamento e Logística para cuidar 
do planejamento da infraestrutura no Brasil, o que é 
pertinente e adequado, mas também dessa delirante e 
despropositada ideia que é o trem-bala, e indica para 
dirigi-la o mesmíssimo Sr. Figueiredo, que esta Casa 
considerou desabilitado, ou inepto, para dirigir a ANTT. 

Assim, além da reclamação ao Supremo, tomo 
outra providência contra essa excrescência. Estou fa-
zendo, em parceria com o Senador Randolfe Frederich 
Rodrigues, uma representação ao Procurador-Geral da 
República, Roberto Gurgel, contra o Ministro dos Trans-
portes, Paulo Passos, e contra os Srs. Miguel Masella, 
Maurício Muniz, Luiz Antonio Rodrigues Elias, Nélida 
Madela e Dino Batista, todos membros do Conselho de 
Administração da Empresa de Planejamento e Logística, 
responsáveis formais pela assunção do Sr. Bernardo Fi-
gueiredo à Presidência da EPL, logo, corresponsáveis 
pelas ilegalidades entranhadas na Medida Provisória 
e pela ofensa às atribuições do Senado da República. 

Anexa à representação, fartíssima e substan-
ciosa documentação comprovando os malfeitos do 
Sr. Figueiredo frente à ANTT. Como se prova, o Sr. 
Figueiredo foi omisso e conivente com os desmandos 
das empresas concessionárias de serviço de trans-
porte, especialmente o transporte ferroviário. Relato 
caminhos erráticos percorridos por ele, ora advogando 
os interesses da iniciativa privada, ora pulando para o 
outro lado do balcão, para assumir funções públicas, 
funções em que se revelou péssimo gestor, ao contrá-
rio do seu magnífico desempenho na iniciativa privada. 

Espero que o Supremo Tribunal Federal e o Pro-
curador-Geral da República, tão em evidência esses 
dias, pelo julgamento do mensalão, usem o mesmo 
rigor contra um servidor público que se revelou tão 
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omisso em suas funções, e que tantos prejuízos já 
deu ao patrimônio público dos brasileiros. Da mesma 
forma, espero que o Senado não volte atrás da deci-
são anterior, de reprovação, de repúdio à indicação do 
Sr. Figueiredo, e mostre que não agiu, Senador Pedro 
Taques, por fisiologismo, como disse a imprensa, e 
sim em defesa do interesse público e do bem público. 

Sr. Presidente, meu gabinete vai anexar a esta 
comunicação que faço agora o pleno teor de minha re-

presentação à Procuradoria-Geral da República, para 
que seja registrada nos Anais da Casa – a minha e a 
do Senador Randolfe Frederich Rodrigues.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR – 
MT) – Solicitação deferida, Senador Roberto Requião, 
conforme o Regimento.

Passo a palavra, agora, ao Senador Romero Jucá.
Em seguida, pela Liderança do PSDB, ao Sena-

dor Alvaro Dias. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para 
registrar um fato auspicioso que acabou de acontecer, 
que é exatamente a instalação da Comissão que vai 
examinar, estudar, modernizar o Código de Defesa do 
Consumidor brasileiro, sem dúvida nenhuma um ins-
trumento importante em defesa da sociedade. Esse 
Código já tem 22 anos, desde sua sanção. O Código 
foi sancionado em 1990, e, portanto, de 1990 para 
cá, o Brasil mudou muito, o consumo do Brasil mudou 
muito, o perfil de como consumir mudou muito, vindo 
a Internet, vindo, enfim, novas formas de consumo.

Essa Comissão foi instalada agora, sob a Presi-
dência do Senador Rodrigo Rollemberg, tendo como 
Vice-Presidente o Senador Paulo Bauer e, como Rela-
tor, o Senador Ricardo Ferraço, que acaba de adentrar 
o Senado. Não tenho dúvida de que essa Comissão 
vai fazer um trabalho muito importante, porque, hoje, 
nós somos um grande mercado consumidor, e esse 
mercado consumidor precisa de proteção. É preciso 
haver instrumentos de defesa da sociedade.

O Senador Sérgio Souza é membro da Comis-
são também e estava na instalação. E, na instalação 
da Comissão, tive a oportunidade de debater alguns 
assuntos. De um deles quero falar aqui, porque o consi-
dero extremamente importante: o preço das passagens 
aéreas e a forma como estão sendo cobradas essas 
passagens aéreas. Está havendo um total descontrole 
desse processo no País, e dei o meu exemplo de Ro-
raima. Em Roraima, no Estado do Acre, nos Estados 
do Centro-Oeste e do Norte, o preço das passagens 
aéreas oscila de forma surpreendente. Fiz reserva para 
Boa Vista para amanhã e para sábado. Fiz duas reser-
vas exatamente para ter a condição de acompanhar 
a forma de trabalhar e para ver se vou na sexta-feira 
ou no sábado para Boa Vista. A passagem no sábado 
custa R$700,00, Senador Requião. A passagem na 
sexta-feira, um dia antes, custa R$3,5 mil, ou seja, de 
um dia para o outro, há um aumento surpreendente, 
sem explicação. Deixam a sociedade, a população à 
mercê dos preços que querem cobrar! Muitas vezes, 
quando temos urgência de viajar, são cobrados até 
R$5 mil por uma passagem Brasília-Boa Vista. Isso é 
algo surpreendente, porque é muito mais caro do que 

ir à China, do que ir aos Estados Unidos, do que ir ao 
Japão, ou seja, não há explicação.

Isso precisa ser regulado, isso precisa ser fisca-
lizado. O Senador Randolfe Rodrigues já teve oportu-
nidade também de falar sobre esse tema no plenário, 
outros Senadores já falaram sobre essa questão. O 
Senador Cyro Miranda me confidenciou também que, 
hoje, ele estava indo a Goiás, pagando R$600,00, e 
que, ontem, ele pagaria R$60,00. Ou seja, o que faz, 
de um dia para o outro, uma passagem custar dez 
vezes mais à sociedade desprotegida que precisa do 
avião? Avião, na Região Norte do Brasil, na Região 
Centro-Oeste, não é luxo, é necessidade. Ninguém 
tem alternativa para viajar. Não há condição!

Então, na verdade, pedi ao Senador Ricardo Fer-
raço, Relator, que se debruçasse sobre o tema, porque 
temos de discutir com a agência reguladora, com os 
instrumentos de fiscalização. É claro que estamos em 
um processo de livre iniciativa – os empreendedores 
devem ter liberdade de tocar seu negócio –, mas é 
claro que existem parâmetros da razoabilidade sobre 
essas questões, inclusive sobre a questão de preço de 
passagens aéreas. Não é possível ficarmos à mercê 
de uma variação desse tamanho! A sociedade de Ro-
raima não aguenta isso! Estou aqui protestando não 
só em nome do povo de Roraima, porque acho que 
esse caso acontece no Brasil todo, principalmente nas 
regiões mais remotas.

Concedo um aparte ao Senador Pedro Taques 
e, depois, ao Senador Sérgio Souza.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Quero 
dar os parabéns pela inauguração da Comissão – hou-
ve a primeira reunião – que vai reformar o Código de 
Defesa do Consumidor, um trabalho elaborado pela 
Comissão Especial presidida pelo Ministro Herman 
Benjamin, da qual fizeram parte grandes brasileiros. 
Respondendo à pergunta de V. Exª: por que as pas-
sagens custam esse valor? A resposta é a bandalhei-
ra. É que as agências que são constitucionalmente e 
legalmente encarregadas de fazer seu trabalho não o 
fazem. E o Senado da República, que tem a obrigação 
de aprovar os membros das agências no momento das 
sabatinas, queda-se inerte, muitas vezes fazendo da 
sabatina uma maquiagem. Daí o poder do Senado nas 
sabatinas dos membros das agências. O resultado está 
aí, e V. Exª está coberto de razão, não só na questão 
das passagens aéreas. O Código de Defesa do Con-
sumidor, este projeto, que terá a relatoria do Senador 
Ferraço, precisa tratar – e a Comissão Especial de juris-
tas o fez – do comércio eletrônico, que é algo que, hoje, 
precisa de regulamentação. Agora, encerro, Senador 
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Romero Jucá, expondo a V. Exª o temor, o receio de 
que essa Comissão Especial de Senadores que trata 
da reforma do Código de Defesa do Consumidor tam-
bém sofra com os chamados projetos fura-filas, como, 
ontem, nós da Comissão Especial do Código Penal 
conseguimos sobrestar um projeto fura-fila. Quiçá, 
oxalá essa Comissão possa ter sorte e oportunidade 
de criar uma legislação que seja adequada para todos 
os brasileiros! Parabéns pela sua fala!

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª, Senador Pedro Taques.

Quero registrar que, na inauguração da Comissão, 
solicitei ao Presidente Rollemberg que trouxesse para 
o âmbito da Comissão todos os projetos de defesa do 
consumidor que estão tramitando na Casa. Na verda-
de, nós não podemos traçar só dois ou três projetos. 
O arcabouço legal feito pela equipe de juristas é um 
instrumento belíssimo de trabalho. O Ministro Herman 
Benjamin é extremamente competente, conhecedor da 
matéria, um Ministro brilhante, que deu a sua contri-
buição. Mas é importante, como disse V. Exª, que não 
haja caminhos paralelos percorrendo essa questão.

Então, acho que o Senador Ricardo Ferraço, numa 
das primeiras ações, precisaria mandar levantar todos 
os projetos que tratam de defesa do consumidor que 
estão tramitando e apresentar um requerimento exa-
tamente para apensar esses projetos, para que não 
só houvesse efetivamente uma tramitação única, mas 
também para que fossem abrangidas essas contribui-
ções que estão espalhadas. Deve haver muita coisa boa 
espalhada em outros projetos. Na verdade, queremos 
que essas contribuições possam ser canalizadas de 
forma correta, dentro do arcabouço legal e dentro do 
Regimento da Casa, exatamente para dar condição a 
que esse debate seja o mais amplo possível, para que, 
portanto, nós possamos fazer na Comissão – faço parte 
da Comissão também – um trabalho que modernize o 
Código e que, dessa forma, construa uma relação de 
direito, de fiscalização, de acompanhamento.

Que as agências possam ter instrumentos, que 
a sociedade possa ter conhecimento também de tudo 
isso! Não basta haver a lei, essa lei tem de ser propa-
gada. O direito do consumidor tem de chegar ao cida-
dão, exatamente para que ele possa exercer seu direito.

Então, tudo isso é uma tarefa muito grande. Mas 
tenho a certeza de que a Comissão, com a ajuda do 
Plenário, porque essa matéria passará pelo Plenário 
da Casa, vai chegar a um bom trabalho, porque parte 
de uma boa premissa, uma grande premissa, que é o 
trabalho do Ministro Herman Benjamin e dos juristas 
que fizeram esse trabalho.

Ouço o Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu 

caro, Senador Jucá, é um Código de 1990, com 22 
anos, e nós vivemos uma realidade de consumo muito 
diferente da que existia em 1990. O tamanho do Brasil, 
hoje, é muitas vezes maior no que diz respeito às rela-
ções de consumo, tanto que nós nos tornamos alvo do 
mundo para vender seus produtos. Então, aqui, temos 
uma série de desafios. O Senador Ricardo Ferraço, 
que vai ser o Relator, juntamente com a Presidência 
do Senador Rodrigo Rollemberg, tem aí um grande 
desafio pela frente, porque temos de cuidar dos pro-
dutos que entram no Brasil e que lesam a sociedade 
de forma direta por falta de qualidade. E, depois, não 
dão a garantia ao consumidor brasileiro no momento 
da troca ou da reivindicação de uma substituição, assim 
por diante. Há a questão das compras pela Internet. 
V. Exª falou sobre o transporte aéreo de passageiros. 
Hoje, sabemos que o transporte aéreo de passageiros 
já está igual ao transporte interestadual e intermunici-
pal de ônibus, pois cresceu muito. Não se trata apenas 
do custo da passagem, mas também das relações de 
consumo dentro dos aeroportos. É constrangedor o 
dia a dia de quem vive em aeroportos: cancelam vôos, 
não dão satisfação, não há uma prestação de serviço 
a altura do consumidor brasileiro, que paga, e paga 
caro, como V. Exª falou. Será um grande desafio do 
Senado Federal. Essa Comissão tem um prazo exíguo, 
mas temos compromisso e comprometimento. Lá esta-
rei junto com V. Exª, com o Senador Ricardo Ferraço, 
com o Senador Paulo Bauer, que é o Vice-Presidente, 
e com o Senador Rodrigo Rollemberg, que é o Presi-
dente, para fazermos o melhor Código de Defesa do 
Consumidor, voltado, de fato, ao consumidor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço o aparte de V. Exª.

Não sei se o Senador Requião pediu um aparte. 
S. Exª levantou o microfone. (Pausa.)

Concedo um aparte ao Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) 

– Senador Jucá, minha preocupação vai além do 
Código de Defesa do Consumidor, pois passa fun-
damentalmente por essas “agências desregulamen-
tadoras”. Recentemente, nós rejeitamos aqui um 
cidadão indicado para dirigir a ANTT, por uma série 
de problemas levantados pelo Tribunal de Contas da 
União, pela Polícia Federal em São Paulo, pela CPI 
da Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo Minis-
tério Público Federal, mas ele, agora, foi nomeado, 
por vias transversas, dirigente maior da Empresa de 
Planejamento e Logística do Brasil, com R$133 bi-
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lhões na mão. Quando esteve à frente da ANTT, ele 
trabalhou abertamente em defesa do interesse pri-
vado das empresas, algumas das quais tinham tido 
anteriormente sua participação. Então, há um proble-
ma sério na escolha desses dirigentes, através das 
Comissões do Senado. Fiz uma proposta para demo-
cratizar e para dar oportunidade de um exame mais 
cuidadoso desses personagens que nós homologa-
mos aqui, no Senado, indicados pela Presidência da 
República. A proposta foi aprovada por unanimidade 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), mas dorme hoje na Mesa Diretora do Senado. 
É uma mudança no Regimento Interno que, até hoje, 
não foi considerada pela Mesa Diretora. A proposta 
é minha e foi modificada para melhor pelo Senador 
Pedro Taques, mas dorme na Mesa Diretora do Se-
nado! Ainda ontem, houve um espetáculo estranho. 
Estávamos na CCJ – eu, não, mas os membros pre-
sentes – examinando uma indicação para o Conselho 
Nacional do Ministério Público. De repente, embora 
a CCJ tenha aprovado a oitiva de duas pessoas que 
colocavam objeções para a nomeação, ele foi vota-
do. Normalmente, a não ser que o Presidente Sarney 
interrompa esse processo esdrúxulo, a indicação virá 
para o plenário, embora tenha sido convertida em di-
ligência. Isso não pode acontecer mais. Meu projeto 
de modificação do Regimento Interno se baseia e se 
inspira no sistema norte-americano de verificação 
ampla, com prazos razoáveis, com participação da 
população pela Internet, para que esses exames se-
jam mais conscienciosos. Mas essas agências, Se-
nador Jucá, foram criadas para beneficiar o interesse 
privado. Veja o que fez agora a agência da telefonia 
com a TIM: suspendeu por 11 dias! É um espetáculo 
maravilhoso de autoridade!

(Interrupção do som.)

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB - PR) – O 
Governo age com firmeza (Fora do microfone.) atra-
vés da agência reguladora, mas continuamos com o 
péssimo serviço, e, 11 dias depois, ela é autorizada a 
vender os seus chips. A TIM, rigorosamente, não fun-
ciona no território brasileiro, não funciona no Paraná, 
não funciona no Rio Grande do Sul, não funciona em 
Brasília! Então, a agência reguladora é uma farsa, não 
é uma agência. De que vale organizarmos códigos, 
melhorarmos a legislação, se um instrumento de apli-
cação não existe como deveria existir? Então, a pre-
ocupação vai além da reformulação do Código, aliás, 
muito bem encaminhada com nossos parlamentares 
escolhidos e com o Benjamin.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senador Roberto Requião.

O Senador Pedro Simon pediu um aparte.
Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Ape-

nas quero tranquilizar o Senador Requião: o projeto 
dele vai continuar dormindo na Mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, era esse o registro que eu gostaria de fazer.

Quero dizer que nos vamos debruçar sobre o 
direito do consumidor, sobre os instrumentos, sobre 
essa nova relação de compra pela Internet, exatamente 
para que o consumidor brasileiro, que representa um 
grande mercado – aliás, é o nosso grande patrimônio 
econômico perante essa crise toda que está ocorren-
do em nível internacional –, possa ser preservado e 
para que nós possamos crescer com responsabilidade, 
respeitando o direito da sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/

PR – MT) – Obrigado, Senador Romero Jucá, pelas 
palavras colocadas. Realmente, é um tema bastante 
pertinente a questão das passagens aéreas.

E agora, com a palavra, pela Liderança do PSDB, 
o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, há poucos dias, a Advoca-
cia-Geral da União, de forma espetaculosa, anunciou a 
recuperação de cerca de R$468 milhões das empresas 
do Sr. Luiz Estevão, ex-Senador da República. É um 
fato importante, um fato a ser destacado, realmente. Os 
cofres públicos eram ressarcidos em R$468 milhões.

É evidente que, se nós fizéssemos a correção, 
teríamos que exigir o ressarcimento de muito mais 
aos cofres públicos. Mas o objetivo deste registro é 
destacar que, em nenhum momento, ao se noticiar 
a recuperação desses recursos públicos que foram 
desviados desonestamente, na construção do fórum 
trabalhista de São Paulo, afirmou-se que as provi-
dências adotadas foram decorrência de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito instalada no Senado 
Federal, por iniciativa, à época, do Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

Faço o registro para destacar a importância desse 
instituto que o Poder Legislativo tem para investigar e 
propor providências ao Ministério Público.

Ainda agora, o Supremo Tribunal Federal lava a 
alma dos brasileiros decentes com o julgamento do 
mensalão. Confirma-se a existência do mensalão. E 
as provas que foram recolhidas também se constituem 
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consequência de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito realizada no Congresso Nacional e denominada 
de CPMI dos Correios.

Esse julgamento do mensalão, que comprova a 
existência desse complexo, sofisticado e atrevido es-
quema de corrupção e deixa uma marca inapagável na 
história do PT e do Presidente Lula, é a confirmação 
da importância da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Faço este registro, citando esses dois fatos, para 
destacar a importância, Senador Pedro Simon, da CPMI 
Cachoeira em curso no Congresso Nacional.

Ontem ela se reuniu. Aqui esteve o Sr. Fernan-
do Cavendish, que não falou, ficou em silêncio, nem 
mesmo apontou o Senador que ele comprou por R$6 
milhões ou que poderia comprar por R$6 milhões. Nem 
isso fez. Não disse que político ele compraria por R$30 
milhões, como afirmou e a sua afirmação foi veiculada 
por uma revista de circulação nacional.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Como 
é, Senador Pedro Simon?

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Ele 
disse, na saída, que o Senador não estava na reunião.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
Senador Pedro Simon, hoje, está com a veia da ironia, 
naqueles momentos de brilhantismo.

Mas a verdade é, Senador Pedro Simon, que não 
importa se ele fale ou não fale à CPI. O que importa em 
uma CPI é isto aqui, é este trabalho que a assessoria 
técnica pode realizar, compulsando as informações 
sigilosas que nos chegam.

Em relação à Delta, do Sr. Cavendish, constata-
mos que a empresa recebeu de 2002 a 2012 mais de 
R$9 bilhões, sendo 98% dos cofres públicos e apenas 
1,7% do setor privado. Constatamos que, deste valor, 
87,19% têm origem em órgãos públicos administra-
dos por partidos governistas, partidos integrantes da 
Base que dá sustentação ao Governo Federal. A opo-
sição, 10,9%. O PSDB, o maior partido de oposição, 
que governa oito Estados da Federação e centenas 
de Municípios, é responsável por apenas 6,79% dos 
repasses à empresa Delta.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Qual 
é a população dos Estados que V. Exa governa?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
não saberia responder agora, mas certamente São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná etc. Certamente a gran-
de população do País. E corresponde a apenas seis.

Eu estou trazendo esses números para demons-
trar que há um vínculo muito forte da empresa Delta 

com os governantes do País. E a responsabilidade 
dessa CPI é enorme.

Há um Estado também privilegiado, o Rio de Ja-
neiro, que é responsável por um percentual elevado 
dos recursos destinados à empresa Delta.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – E 
nós constatamos – eu vou concluir, Sr. Presidente – 
que da empresa Delta mais de R$413 milhões foram 
repassados a 18 empresas-fantasma. São empresas 
no papel, para acobertar valores, para a transferência 
dos recursos sem origem lícita, do superfaturamento 
de obras, do tráfico de influência, para o pagamento de 
propina. São 18 empresas-fantasma. Elas não vendem 
equipamentos, não prestam serviços e não realizam 
obras, mas recebem milhões de reais.

Por isso, a tarefa da CPI é, com a quebra de 
sigilo dessas empresas, dar prosseguimento a essa 
investigação. Ao final, teremos sim provas. Provas 
materiais, provas documentais, para indiciar pessoas 
e responsabilizá-las civil e criminalmente.

Eu concedo um aparte ao Senador Pedro Simon, 
antes de concluir este breve pronunciamento.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu vou 
me levantar para fazer o pronunciamento. Em primeiro 
lugar, eu felicito V. Exa. Dos líderes partidários, V. Exa 
compareceu à CPI do início ao fim, em todas as reu-
niões. V. Exa valorizou a Comissão. Lamentavelmen-
te, nos momentos mais importantes, os líderes dos 
grandes partidos desapareceram, principalmente do 
Senado. Ontem e anteontem, se imaginava que se-
ria uma trombeta no Senado. Seria um dos dias mais 
espetaculares no Senado. Afinal, depois de 20 anos, 
nós conseguimos que um empreiteiro corrupto viesse 
depor. E o que é mais importante: não é um emprei-
teiro denunciado como corrupto que veio depor, mas 
comprovadamente corrupto. Quer dizer, ficou provado 
na Polícia Federal e na Procuradoria, ficou demons-
trado que é corrupto. Ele veio depor, mas a Comissão 
não deixou.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Com 
licença, Sr. Presidente, o assunto é realmente muito 
importante, muito importante. Vou fazer um pedido a 
V. Exª, que é Líder. A Comissão tomou uma posição 
que ela não tinha o direito de tomar. O Supremo con-
cedeu um habeas corpus determinando que ele não 
poderia responder perguntas que comprometessem 
a sua defesa – não é que ele não poderia responder 
perguntas não, ele não poderia responder perguntas 
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que dificultassem a sua defesa. “Então, a pedido do 
meu advogado, como essa pergunta vai me compro-
meter, eu me nego a responder”. O que fez a direção 
da Comissão? Proibiu que nós fizéssemos perguntas. 
O Supremo já tomou a decisão exagerada de se meter 
na nossa CPI, permitiu que ele ficasse calado diante de 
perguntas que o comprometessem. E o que o relator 
e o presidente da Comissão decidiram? Se ele disser 
“Não vou falar”, ninguém mais pode perguntar. Eu es-
tava lá, estava inscrito, eu queria falar. O problema é 
o seguinte: ele não responde. Ontem, no caso do Sr. 
Cavendish, foi um crime que nós cometemos, porque 
ontem o Sr. Cavendish iria ficar dez horas ouvindo os 
Senadores falarem, cada um dez minutos, dizendo as 
bandalheiras que aconteceram, mas nós fomos proibi-
dos de falar. Ele veio, disse que não iria falar, deu até 
logo e foi embora. Então, faço este registro e faço um 
apelo a V. Exª, que é Líder. Eu pensei até que poderia 
liderar uma bancada meio independente, mas vi que 
estou sozinho, não tenho chance alguma, mas V. Exª 
tem. O medo que tenho é por estarem falando que isso 
é uma decisão, que agora já está decidido que, àque-
le que vem depor com mandado para não responder, 
não se podem fazer perguntas. A Comissão não tinha 
o direito de fazer isso, está no Regimento, está tudo 
normal. Como é que a Comissão, como é que o presi-
dente e o relator – esse simpatizante; bem, não vamos 
discutir – tomaram uma decisão como essa? Como é 
que me impedem de fazer as minhas perguntas? Eu 
queria falar meus dez minutos, tinha cinquenta pergun-
tas para fazer a ele. Ele que não respondesse nenhu-
ma, mas quem estivesse em casa assistindo ia saber 
do que ele era acusado e ele teria de explicar por que 
ele não ia responder, que era porque comprometeria a 
defesa dele. Então, eu estou pedindo a V. Exª, e peço 
pelo amor de Deus, V. Exª que é um grande líder e é 
Líder, que tome as providências. Já estão dizendo que 
foi formada a jurisprudência e que, daqui para adiante, 
a qualquer cidadão que vier depor e que tenha man-
dado de segurança para não responder, não se pode 
fazer pergunta. Eu nunca vi abdicar de uma questão 
que nem essa; foi a coisa mais ridícula que eu vi na 
minha vida. Então, ontem foi um dia fantástico. O Su-
premo escreveu uma página mais bonita da história 
do Supremo, e nós, com todo o respeito, nos meus 36 
anos em que estou aqui, eu acho que foi a página mais 
negra da história do Senado e do Congresso Nacional. 
Pelo amor de Deus, tome essa providência, para evitar 
que seja coisa julgada, porque já há gente dizendo que 

agora já está; não, não está (fora do microfone.). Então, 
não tem o direito de fazer jurisprudência.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Pedro Simon, V. Exª tem razão.

E o Presidente da CPMI, Vital do Rêgo, anunciou 
ainda ontem que, na próxima semana, em sessão ad-
ministrativa, vamos deliberar sobre este assunto. E 
nós esperamos que a maioria dos integrantes dessa 
Comissão possa alterar esse rito, a fim de que o depo-
ente tenha que ouvir todo o questionamento durante 
o tempo que for necessário.

Ontem, ainda, acabei tendo o privilégio de fazer 
um questionamento a ele. Mas a resposta não veio. 
Terá que vir na Justiça, porque há uma interpelação 
judicial em curso e ele terá que responder.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora do 
microfone) – Mas a sua pergunta foi muito importante, 
e ele ouviu a sua pergunta.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exa-
tamente. Ele ouviu a pergunta e teve que se pronunciar 
sobre ela e afirmou que responderá na Justiça.

Eu vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que o que 
me surpreendeu também, Senador Pedro Simon, foi o 
fato de a Justiça Federal do Rio de Janeiro afirmar que 
não encontrou o Sr. Cavendish para indiciá-lo, a fim de 
que respondesse à interpelação judicial que movemos 
contra ele, cumulada com ação criminal. Incrível! Ontem 
poderia ter vindo um oficial de Justiça para intimá-lo 
aqui, durante os trabalhos da CPI.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – É por-
que, como já tem três oficiais de Justiça com mandado 
para procurá-lo em Paris, eles estão esperando que 
ele vá a Paris para irem lá pegá-lo, assim pegam uma 
viagenzinha melhor.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nador Pedro Simon, o que me disseram ontem é que o 
oficial de Justiça não está identificando o Sr. Cavendish 
porque ele não está mais usando aquele guardanapo 
branco na cabeça.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu peço a V. 
Exª que transcreva nos Anais da Casa este que é o 
nosso nono relatório sobre os desvios da empresa do 
Sr. Fernando Cavendish.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, I e § 2º, do 
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 
– MT) – V. Exª será atendido, Senador Alvaro Dias, 
conforme determina o Regimento.

Quero registrar a presença do Prefeito de Mar-
celândia, no Estado de Mato Grosso, Adalberto Dia-
mante. E também a presença dos alunos do Colégio 
Adventista de Taguatinga e do Centro Educacional 
nº 17, de Ceilândia, no Distrito Federal. Sejam todos 
muito bem-vindos. 

Agora, passo a palavra à Senadora Ana Rita.
E depois, pela Liderança do PMDB, ao Senador 

Eunício Oliveira. 
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente; Senador Cidinho, prezadas Senadoras e 
Senadores; ouvintes da Rádio Senado; telespectado-
res da TV Senado; e público aqui presente, que nos 
acompanha nesta sessão de hoje, às vezes, o atropelo 

das atividades que nós Parlamentares temos que de-
sempenhar, comparecer a várias agendas, reuniões de 
Comissões, estar presente no Estado, nos Municípios, 
no contato direto com nossa população, por vezes não 
nos permite que demonstremos nosso contentamento 
com a aprovação de algumas matérias, como a apro-
vação da PEC da Autonomia da Defensoria Pública da 
União, no último esforço concentrado.

Quero, neste momento, lembrar da aprovação 
dessa PEC e de sua importância, não só para a cate-
goria, mas para a população brasileira.

A aprovação da PEC 82 não significou apenas a 
correção de uma omissão da nossa Constituição Fede-
ral, incluindo na nossa Carta Magna a tão necessária 
autonomia funcional da Defensoria Pública da União, 
a exemplo do que ocorre com as Defensorias Esta-
duais, cuja autonomia já estava garantida no próprio 
Texto Constitucional.
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A Defensoria Pública tem como fundamento a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana e como 
objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, a erradicação da pobreza e da marginaliza-
ção, a redução das desigualdades sociais e regionais 
e a promoção do bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação.

Nós, que militamos pelos direitos humanos, te-
mos na Defensoria Pública nossa grande aliada, aquela 
que vem, por dever de ofício, em socorro daqueles que 
não têm condições financeiras para que seus direitos 
sejam respeitados e, com isso, acessarem a justiça.

Tradicionalmente, é a população mais empobreci-
da que sofre as maiores violações de direitos humanos. 
É essa população que luta para ter seus direitos huma-
nos à educação e saúde públicas de qualidade garan-
tidos, é a que também sofre as maiores violações por 
parte do aparato de segurança pública. Não são raros 
os relatos de agressões e ofensas em meras revistas 
pessoais, de torturas a pessoas presas em flagrante e 
investigadas pela polícia, de execuções sumárias e de 
maus tratos e torturas no sistema carcerário.

É nessa seara que a Defensoria Pública atua, 
para garantir o respeito aos direitos humanos desses 
cidadãos e dessas cidadãs. A presença da Defensoria 
Pública é a tranquilidade de que a dignidade da pessoa 
humana será assegurada.

Com relação à Defensoria Pública da União, sua 
atuação se faz mais destacada em ações relativas à 
saúde (fornecimentos de medicamentos e tratamen-
tos médicos), contratos bancários que envolvam a 
Caixa Económica Federal, concessão de benefícios 
previdenciários e assistenciais, bem como atuação 
na área criminal.

O que aprovamos nesta Casa foi a extensão da 
fronteira da democracia para incorporar ao ordenamento 
jurídico as populações periféricas de baixa renda, na 
busca da superação da aplicabilidade da lei que, segun-
do a afirmação de Dom Mauro Morelli, era “o Código 
Civil para os ricos e o Código Penal para os pobres”. 
Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro, de memória muito louvável de todos nós.

Porém, ao examinar as condições operacionais 
no meu Estado, que é o Estado do Espírito Santo, vejo 
que, além da aprovação pelo Parlamento, há muito que 
fazer para a construção de uma autonomia efetiva que 
leve a ações concretas de inclusão jurídica.

Hoje a Defensoria Pública da União conta com 
apenas 470 defensores públicos federais. Esse número 
é muito reduzido, principalmente quando comparado 
com a existência de 3.574 juízes trabalhistas, 1.715 
juizes federais, 1.698 membros do Ministério Público 

da União, 7.970 membros da Advocacia Geral da União 
(entre advogados da União, procuradores federais e 
procuradores da Fazenda Nacional).

A falta de recursos humanos e materiais conduz 
a Defensoria Pública da União a uma atuação extre-
mamente precária na Justiça do Trabalho, ficando o 
cidadão que não pode arcar com o pagamento de ho-
norários advocatícios para defender seus interesses 
sem possibilidade de acesso a um defensor público.

No caso específico do Estado do Espírito Santo, 
existem varas federais apenas em Vitória, Serra, Ca-
choeiro do Itapemirim, São Mateus, Linhares e Colatina. 
Por outro lado, existe Defensoria Pública da União em 
Vitória, capital, que atende precariamente a 19 muni-
cípios da Grande Vitória, Serra e Fundão.

Dessa forma, dos 78 Municípios do Estado, ape-
nas 21 contam com uma assistência precária da De-
fensoria Pública da União, ficando os demais 57 sem 
qualquer apoio da Defensoria Pública.

No caso específico da Defensoria Pública da 
União do Espírito Santo, algumas peculiaridades me-
recem ser destacadas: são apenas nove defensores 
públicos federais e, pela escassez de recursos, a atu-
ação é restrita à Grande Vitória. Assim, a população 
de outras localidades do interior não tem acesso aos 
serviços prestados pela Defensoria Pública da União.

Segundo dados da própria Defensoria Pública, 
somente neste ano, até o mês de junho, foram realiza-
dos, entre aberturas de novos processos de assistên-
cia jurídica gratuita e atendimentos de retorno, mais 
de 31.300 mil atendimentos para 10.619 mil cidadãos.

Considerando que o Espírito Santo possui ape-
nas nove cargos de Defensor Público Federal, pode-se 
concluir que, nos últimos seis meses, alcançou-se a 
seguinte média: 3.487 mil atendimentos por defensor 
e 1.179 mil pessoas por defensor, o que podemos cha-
mar de heróico e também desumano.

A Defensoria Pública da União do Espírito Santo 
conta com apenas um carro oficial, com quilometragem 
contratualmente reduzida, diante de inúmeras restri-
ções de ordem orçamentária. Assim, participações em 
itinerantes e mutirões fora da sede ficam prejudicadas, 
ou, se realizadas, praticamente ficam a cargo do De-
fensor Público Federal.

Não há setor médico ou mesmo um único médi-
co para auxiliar seus membros em questões técnicas 
relativas aos pleitos por medicamentos, exames, inter-
nações, tratamentos e pedidos por benefícios por inca-
pacidade, nem mesmo para acompanhar aos assistidos 
durante as perícias na qualidade de médico-assistente.

A Defensoria Pública da União, de uma manei-
ra geral, desde o seu nascimento até os dias atuais, 
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não conta com qualquer estrutura e carreira de apoio, 
como, por exemplo, técnicos e analistas processuais.

Diante dessas dificuldades, a Defensoria Públi-
ca da União não tem conseguido atender a demanda. 
Nesse contexto, a concessão de autonomia funcional 
e administrativa em iniciativa de proposta orçamentária 
é essencial para que a Defensoria Pública da União 
cumpra sua missão constitucional de prestar, efetiva-
mente e com a devida estrutura, assistência jurídica 
gratuita a todos os necessitados.

Este é o início de uma nova era para a Defenso-
ria Pública da União. Esperamos que agora venham a 
reboque maiores investimentos públicos e maior valo-
rização dos defensores públicos federais e dos servi-
dores desse que é um dos órgãosda nossa República.

Era o que tinha para o momento, Sr. Presidente, 
e quero agradecer a oportunidade.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 

– MT) – Obrigado, Senadora Ana Rita. Esperamos, 
complementando a sua colocação, de que a mesma 
autonomia financeira e orçamentária que a Defenso-
ria Pública da União tenha, possa o Ministério Público 
Federal da União também vir a ter, porque esta é a 
reivindicação de todos os seus membros: a sua auto-
nomia orçamentária. E vamos falar disso aqui, hoje ou 
na próxima semana.

Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, pela 
Liderança do PMDB.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes e telespecta-
dores da Rádio e da TV Senado no Ceará e em todo 
o Brasil, subo à tribuna para aplaudir a aprovação do 
PLV nº 20, decorrente da Medida Provisória 565, que 
determinou ao Poder Executivo criar linhas de créditos 
especiais destinadas a minorar os efeitos devastadores 
de 10 meses de seca no interior da Região Nordeste, 
particularmente para os Municípios em situação de 
emergência – e quase todos eles estão em calamida-
de pública e situação de emergência no meu querido 
Estado do Ceará.

Com referência à Medida Provisória 565, mais 
conhecida como MP da Seca, é importante registrar 
que a Presidente Dilma e sua equipe mostraram-se 
sensíveis a um pleito da Bancada nordestina de am-
bas as Casas, no sentido de estender os benefícios 
da renegociação da dívida agrícola para contratos de 
até 200 mil originários, o que permitiu ampliar a todos 
os pequenos e médios agricultores do Nordeste bra-
sileiro vitimados pela seca.

O cuidado com os pequenos agricultores é um 
trabalho que começamos, ainda, Sr. Presidente, na 

Câmara dos Deputados, quando relatei uma medida 
provisória que virou a Lei 11.322, de 2006, dando ali 
início ao processo de renegociação de dívidas de mais 
de 340 mil agricultores endividados, gente humilde e 
gente trabalhadora do Nordeste brasileiro, especial-
mente do meu Ceará.

Naquele relatório, estabelecia o limite financeiro 
para repactuação de débitos de até R$100 mil, benefi-
ciando, principalmente, como disse, os pequenos pro-
dutores que tomaram empréstimos iguais ou inferiores 
a R$35 mil contratados até 2001.

Mais recentemente, pela segunda vez, tive aqui, 
neste Senado, a honra de ver transformada em lei 
mais uma proposição por mim relatada em benefício 
de numerosas famílias e produtores rurais, cearenses, 
nordestinos e brasileiros.

A Lei 12.599, que prorrogou até 29 de março de 
2013 o prazo para o pagamento dos débitos de pe-
quenos e médios agricultores dos nove Estados do 
Nordeste brasileiro e o norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo, beneficiando até 1.600.000 agricultores 
com base no valor originário do seu empréstimo sem 
incidência de juro, suspendendo as execuções judiciais 
e os respectivos prazos processuais.

Lamentavelmente, no meu Ceará e em todo o 
Nordeste do Brasil, tamanhas foram as perdas que 
os Governos da Presidente Dilma e do meu querido 
companheiro Governador Cid Gomes ainda tiveram 
que adotar outras providências como o aumento de 
seguro safra e do número de beneficiados dentro do 
Programa Garantia Safra para o próximo ano. Infeliz-
mente, entraves burocráticos fazem com que nem to-
dos os benefícios cheguem às famílias sertanejas em 
situação desesperadora e com a rapidez necessária 
que a fome e a sede exigem.

Tenho ouvido, nessa caminhada que fazemos 
agora neste período eleitoral, Sr. Presidente, muitos 
lavradores que reclamam que o total do dinheiro só vai 
acabar de chegar quando o povo estiver já na expec-
tativa de uma nova estação chuvosa que ainda deverá 
esperar por alguns meses.

Estou falando do Garantia Safra, que foi dividi-
do em quatro parcelas de R$135 mil cada e que, pela 
burocracia, nem a primeira parcela conseguimos ain-
da pagar para muitos dos agricultores nordestinos e 
cearenses, famintos e sofridos.

Ainda há dezenas de Municípios que não viram 
sequer a cor desse dinheiro. Faço aqui, novamente, 
um apelo às autoridades responsáveis, a fim de que 
agilizem os trâmites administrativos, envolvendo a 
apresentação, pelos lavradores pobres, de vários com-
provantes, pedindo renda familiar, pedindo cadastro, 
quando isso deveria ser muito mais simplificado.
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Da mesma forma, não posso deixar de salientar 
aqui, diante do desespero que vejo no interior do meu 
Estado, nessas andanças que estou fazendo neste ano 
eleitoral, que a Operação Carro-Pipa ainda não chegou 
a todos os 171 Municípios do Estado do Ceará, dos 
seus 184 em estado de emergência.

Sr. Presidente, sendo bem claro, quero dizer que, 
por outro lado, é animador receber notícias como a 
de que os Governos cearense e Federal, a partir do 
ano que vem, ampliarão o número de pequenos agri-
cultores beneficiados pelo Plano Safra ou que, dentro 
de alguns dias, missão do Banco Mundial chegará ao 
meu Estado a fim de aprovar um crédito de R$300 
milhões para o chamado Projeto São José III, ou ain-
da que, até o final deste ano, a Secretaria Estadual 
do Desenvolvimento Agrário e o Instituto do Desen-
volvimento Agrário do Ceará terão distribuído 26.115 
títulos de terras para famílias nordestinas, sertanejas, 
dos Municípios do meu Estado, de Abaiara, Barbalha, 
Beberibe, Caridade, Itapipoca, Itarema, Milagres, Mo-
rada Nova, Russas, Salitre, Santa Quitéra, Tamboril, 
Solenópole e Tauá.

Para fi nalizar, Sr. Presidente, aproveito esta tri-ara finalizar, Sr. Presidente, aproveito esta tri-
buna para observar a importância de termos aprovado 
ontem, no Senado Federal, em esforço concentrado, 
a Medida Provisória 569, que chegou a esta Casa na 
quarta-feira passada, oriunda da Câmara dos Depu-
tados.

Esta Medida, orçada em R$688,5 milhões, desti-sta Medida, orçada em R$688,5 milhões, desti-
na-se ao Ministério da Integração Nacional. Quatrocen-
tos milhões são para as vítimas da seca e também de 
enchentes em outras regiões do País, para que possam 
comprar alimentos, agasalhos e abrigos emergenciais.

Ao Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome caberão outros R$238,5 milhões, que 
vão garantir acesso a creches para mais de 350 mil 
crianças de até 4 anos de idade, que hoje vivem em 
situação de pobreza absoluta e extrema.

Os restantes 50 milhões irão para o custeio de 
ações de Defesa Civil, sob a responsabilidade do Mi-
nistério da Defesa.

Agora, Sr. Presidente, espero que realmente 
todas essas medidas que, com certeza a Presidente 
Dilma sancionará, sejam implantadas com a máxima 
urgência, pois minha preocupação é aquele prazo an-
gustiante da última vez que o lavrador, sua mulher e 
seus filhos comeram e o momento em que poderão 
novamente comer ou se alimentar, como se diria aqui 
no Sul e no Sudeste brasileiro.

Como diz o nordestino, como diz o cearense, 
aquele povo sofrido, Sr. Presidente, o aperreio é grande, 
e é preciso que as autoridades se sensibilizem para o 
sofrimento de nossa gente, para a pobreza de nossa 

gente, para o sentimento do homem e da mulher que 
vivem abandonados nos pequenos sítios, nas peque-
nas fazendas do interior do Nordeste brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, venho a esta tribuna fa-
zer um apelo às autoridades e dizer que o Congresso 
Nacional, a Câmara dos Deputados e este Senado, 
neste esforço concentrado, cumpriram seu papel de 
amenizar o sofrimento de nossos irmãos nordestinos 
que sofrem com o problema da seca. Então, apelo ao 
meu querido companheiro e amigo, Ministro Mendes 
Ribeiro, do Mapa – Ministério da Agricultura –, que 
agilize junto à Conab o encaminhamento do milho, a 
fim de que tantos os animais como as pessoas pos-
sam ser alimentados no Nordeste brasileiro, especial-
mente no Ceará.

Não há milho, não há safra e há um sofrimento 
enorme: animais morrendo e pessoas passando fome. 
Portanto, meu apelo a meu querido companheiro, que 
também tem muita sensibilidade e visitou conosco há 
poucos dias o Estado do Ceará, o Deputado e Ministro 
da Agricultura, Mendes Ribeiro, para que se utilize de 
todos os meios para que esse milho possa chegar à 
Conab do Ceará e de todo Nordeste brasileiro.

Sr. Presidente, agradeço a paciência e a tolerân-
cia de V. Exª por ter ampliado meu tempo.

Era o que tinha a dizer. Renovo este apelo às 
autoridades, para que esses recursos aqui aprovados 
sejam imediatamente encaminhados à Presidente Dil-
ma e sancionados, a fim de que cheguem às casas 
das famílias pobres e sofridas do meu Ceará e do 
Nordeste brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/

PR – MT) – Obrigado, Senador Eunício Oliveira. A 
preocupação é de que realmente esse recurso venha 
a tempo de atender às necessidades do sofrido povo 
nordestino e que a burocracia não atrapalhe esse re-
curso de emergência.

Quero, antes de passar a palavra ao Senador 
Pedro Simon, responder aqui ao Senador Roberto 
Requião, em nome da Mesa Diretora, sobre o Projeto 
de Resolução nº 8, de 2011, de autoria de S. Exª. In-
formo a S. Exª, com todo o respeito ao Senador Pedro 
Simon também, que o Projeto de Resolução não dor-
me aqui, na Mesa Diretora. O Projeto de Resolução foi 
repassado, ainda no dia 15/09/2011 – a Presidência o 
passou –, para a Comissão Especial de Reforma do 
Regimento Interno e lá está até esta data. Portanto, 
não está aqui, na Mesa Diretora.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Está 
na Comissão. Portanto, eu peço desculpas à Mesa Di-
retora; a diferença é que está na Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – O.k.

Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente. 
Já começou a Ordem do Dia ou não?
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 

– MT) – Ainda não começou a Ordem do Dia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Está bem, 

eu estou aguardando a Ordem do Dia porque há dois 
requerimentos na mesa, de minha autoria. Conversei já 
com o Presidente da Comissão, o Presidente Eunício. 
Ele disse que os requerimentos estão à disposição, e 
não há obstáculo algum. Ele os encaminhou para que 
sejam votados, e só não foram votados ontem porque 
não tinham chegado em tempo. Já estão na mesa, já 
falei com a Secretária Cláudia Lyra. Eu faço o apelo 
para que sejam votados na Ordem do Dia. São simples-
mente dois requerimentos para eles passem também 
na Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – O.k. 

Senador Paulo Paim, estão sobre a mesa e serão 
apreciados tão logo inicie a Ordem do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 
– MT) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço se puder 
informar quando vai se dar a Ordem do Dia para que 
possam os Senadores terem conhecimento, porque 
ela, normalmente, quando a sessão começa às 14h, é 
às 16h, mas, como começou hoje às 9h30, qual será o 
horário da Ordem do Dia? Só para que todos saibamos. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR 

– MT) – A Mesa está consultando o Presidente José 
Sarney sobre se ele virá fazer parte dos trabalhos. 
Caso ele não venha fazê-lo, este humilde Senador 
aqui conduzirá os trabalhos.

Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa pergunta 
do Suplicy foi interessante: quando começa a Ordem 
do Dia? Começa quando o Presidente quiser. Já está 
mais do que claro, mais do que especificado.

Sr. Presidente, para um homem que nem eu, que 
faço vida pública desde criança...No Ginásio Nossa 
Senhora do Carmo, lá em Caxias, eu criei o Grêmio 
Estudantil Rosariense; depois, na vida universitária; e, 

depois, na Assembléia; e, depois, por aí afora. São 80 
anos de idade e 60 anos de vida pública. 

Ao longo de todo esse tempo, eu venho defen-
dendo com paixão a tese de que o Brasil é um grande 
país, é uma grande nação, Sr. Presidente, com um 
grande futuro. Infelizmente, circunstâncias as mais 
variadas e as mais dolorosas têm nos impedido de 
seguir o nosso rumo glorioso, nesses últimos tempos, 
desde que eu atuo, desde criança. Foi a tentativa de 
golpe e suicídio de Getúlio; foi a tentativa de impedir 
que Juscelino assumisse; foi a vitória meio amalucada 
de Jânio Quadros e a sua renúncia, que até hoje nin-
guém sabe por quê; foi a derrubada do Jango; foram 
os vinte e tantos anos de ditadura; foi a morte de Tan-
credo, que não podia ter morrido; foi uma eleição que 
tinha candidatos notáveis, um melhor do que o outro, 
e um jovem, criança ainda, termina se elegendo Presi-
dente da República, sem ter as condições necessárias 
para exercer o cargo, e vem o Impeachment. Demo-
cracia. O Fernando Henrique, com alguns equívocos 
graves e sérios, como a privatização da Vale, inclusive 
no campo da ética e da moral – a Vale foi vendida por 
US$3 bilhões, dinheiro dado pelo BNDES –, a compra 
da reeleição, fato mais do que escandaloso. O PT no 
poder, e a gente imaginando: “Agora, chegou a hora.” 
O PT e o Lula fizeram muitas coisas boas, justiça seja 
feita, mas, no campo da ética e da dignidade, deixa-
ram muito a desejar.

Agora, a Presidente Dilma, tentando avançar, mas 
a Presidente Dilma tem um grande adversário, que é 
uma palavra... Quando houve uma guerra civil san-
grenta, a mais sangrenta, na Espanha, na derrubada 
do ditador espanhol há 30 anos, as forças se reuniram 
todas para fazer um entendimento de governabilidade, 
e fizeram este entendimento: governabilidade. Fizeram 
uma composição de todos, numa média de pensamen-
to que fosse adiante. 

No Brasil, quando Fernando Henrique ganhou e 
quando o PSDB não tinha maioria, nem o Governo tinha 
maioria, nem a oposição tinha maioria, se fez um pacto 
de governabilidade, algo positivo, uma palavra bonita.

Nós, Sr. Presidente, a desmoralizamos.
Governabilidade, no Brasil, significa troca-troca. 

Governabilidade, no Brasil, significa “você paga a minha 
emenda para eu construir obra lá no meu Município e 
conta com o meu voto”. Troca-troca. Governabilidade 
significa que a CUT tem de ter um cargo e a Força 
Sindical tem de ter outro, o PMDB tem outro, o PSDB 
tem outro e o PT tem outro. Divisão de cargos. Isso foi 
demonstrado e o Supremo Tribunal está mostrando 
agora: o escândalo do mensalão.
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Meu amigo Lula está quieto. Meu amigo Lula, 
fique quieto, faça uma reflexão profunda, você que é 
um grande cidadão. Eu tenho muito carinho por você.

Eu acho que o Lula é um cidadão honesto – e eu, 
se tivesse de dar qualquer depoimento de toda a vida 
que o conheço, diria isso –, mas não teve coragem, 
na hora de tomar a decisão, de afastar os desonestos. 
Não teve coragem. 

O Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Gen-
ro, quando saiu Dirceu e ele assumiu a Presidência 
interina do PT, propôs: “Vamos refundar o PT”. O PT 
dizia: “Tarso, não é um problema nem de CPI, nem 
de Polícia Federal, nem de Supremo, nem de nada. É 
um problema nosso. Vamos nos reunir e vamos fazer 
a limpeza”. Caiu fora. Não foi eleito, Presidente.

E o Lula, que, primeiro, pediu desculpa à Nação, 
terminou dizendo que o mensalão não existia. Hoje é 
um dia em que o Lula deve ficar recolhido. Fica recolhi-
do, Lula. Não fala nada. A melhor coisa que você tem 
que fazer é não falar nada. Nem para dizer que errou. 
Deixa o tempo passar. 

Mas ontem – meu amigo Requião, acho que até 
você – nós lavamos a alma. A decisão do Supremo 
foi realmente algo de fantástico, inédito na história do 
Brasil. O Supremo desmoralizado, manchetes, ridi-
cularizado, entrevistas aqui, lá, e o Lula falando com 
Ministro, e não sei mais o quê e não sei mais o quê. 
Ninguém acreditava em nada. Era um projeto quase 
impossível. Nunca aconteceu um caso semelhante: 
37 julgamentos juntos ali. Como vamos fazer e como 
não vamos fazer? E os ministros do Supremo tiveram 
a genialidade de encontrar a fórmula. E encontraram. 
E encontraram a fórmula.

O Procurador-Geral, as suas cinco horas, meu 
amigo Suplicy, a que eu assisti no meu quarto fecha-
do – estava todo mundo proibido de bater na porta – e 
de noite repetiram, e eu assisti à repetição, foram uma 
obra fantástica, de competência e de seriedade. E esse 
Relator, o Dr. Barbosa, vai ficar na história. 

Eu falei com o médico dele, por acaso. Eu tam-
bém tive problema de coluna, inclusive fui operado. Mas 
ele disse que o caso do Joaquim é o pior que se pode 
imaginar no que tange à dor. A dor é insuportável. O 
quadro até não tem perigo de maiores consequências, 
mas a dor é insuportável. E ele esteve ali.

Quando todo mundo – inclusive os advogados de 
defesa – imaginava e jogava que o Relator, pelo seu 
estilo implosivo, iria fazer um bate-boca, uma discus-
são, ele teve uma categoria, sinceramente, nota dez. 
Inclusive, na última hora, quando todo mundo esperava 
que ele fosse dar resposta para o Revisor e fazer um 
debate que iria durar a sessão inteira, ele simplesmente 
disse: “Eu não tenho nada a dizer”. E o Revisor – com 

todo o respeito, um homem de bem, mas que não saiu 
bem desse episódio – teve que aceitar.

Decisão genial do Supremo. Primeiro, de dividir 
por casos. Imagine se o Supremo estivesse julgando 
37 – um, depois o outro, depois o outro, depois o ou-
tro. Seria uma anarquia, não daria. Dividiu por casos: 
o primeiro grupo é o grupo político, do Congresso; o 
grupo do Banco do Brasil; o grupo da empreiteira; o 
Banco Rural; até deixar por último o chefe da Casa 
Civil. E aí deu para explicar a diferença.

Meu amigo Requião, o negócio ficou tão interes-
sante, que a tese da defesa é que caixa dois vai para 
o céu. Eu sempre soube que caixa dois é cadeia, é 
vigarice. Não, caixa dois vai para o céu, porque os cri-
mes já prescreveram. Como os crimes de caixa dois já 
prescreveram, todo mundo queria ir para o caixa dois. 
Mas não foi caixa dois, não; foi o que tinha que ter sido. 
O Procurador fez a análise, o Relator seguiu no mes-
mo caminho e as coisas chegaram aonde chegaram.

Eu estou falando, me antecipando, porque não 
tenho mais nenhuma dúvida de que não há mais no-
vidade no Supremo.

Com o voto do Ministro Peluso, que eu achava 
que devia ter antecipado o voto, ele tinha direito a an-
tecipar o voto...

O senhor me dá um tempinho mais, não é, Pre-
sidente? (Pausa.)

Obrigado.
O Ministro Peluso tinha o direito de antecipar; há 

um artigo do Regimento Interno do Supremo que dispõe 
que o Ministro pode pedir e, conforme o caso, o Presi-
dente pode concordar que ele antecipe o seu voto. O 
Peluso está há sete anos conduzindo este caso. Todo 
mundo sabe que o Ministro Peluso, dentro do proces-
so penal, é o mais especializado no Supremo. Há sete 
anos que ele conhece por dentro e por fora tudo. Seria 
natural que ele votasse. “Ah, mas ele prejudica a defe-
sa”. Não prejudica. A defesa já falou tudo o que tinha 
para falar. Todos os advogados de defesa já falaram, 
já fizeram as suas exposições, já mandaram os seus 
requerimentos, os seus processos, a sua orientação, 
os seus esquemas. E ele poderia ter dado o seu voto, 
mas não deu. Só votou na parte que cabia a ele vo-
tar. Mas foi muito competente. Só votou na parte que 
competia a ele votar, mas deu a pena para os crimes. 
Ele já deu a orientação: tantos anos para fulano, tantos 
anos para fulano, cassação de mandato para beltrano, 
ou seja, já deu a orientação.

Como diz a querida Ministra Cármen Lúcia, o 
Brasil mudou. O Brasil mudou! Olha que houve mo-
mentos em que até a imprensa, a sociedade, os que 
tentaram desmoralizar o mensalão e o Supremo foi 
qualquer coisa de inconcebível. A ridicularização que 
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tentaram fazer em cima do Supremo foi qualquer coi-
sa de inconcebível.

A coisa mais natural do mundo em qualquer 
Casa, inclusive Tribunais Superiores do mundo intei-
ro, é debate entre dois Ministros. Nos Estados Unidos 
isso chega a ser exagerado. Lá é o grupo democrata 
que é liberal e é o grupo do Partido Republicano que 
é ultraconservador. E há um choque permanente. E ali 
o negócio não é a tese, não é o conteúdo, os Ministros 
ali são politicamente marcados. Quer dizer, este foi in-
dicado pelo Partido Republicano, este é conservador, 
este defende esta tese; o outro é democrata, já é mais 
liberal, já pensa diferente. E vivem brigando, e vivem 
debatendo. Nem por isso eu nunca vi manchete em 
nenhum jornal dos Estados Unidos dizendo que havia 
uma crise entre A e B na Suprema Corte.

A decisão foi tomada. Meu amigo, Luiz Henrique, 
o telespectador tem que notar, tem que ter atenção. 
A propaganda da Justiça Eleitoral, normalmente, às 
vésperas das eleições – e ela tem direito a um espaço 
–, é: “dia tal vá votar, é tua obrigação votar e não sei 
o quê...”. Dessa vez a Cármen Lúcia mandou mudar. 
Ficha limpa! Você tem obrigação de votar em ficha 
limpa. Você tem obrigação de olhar o candidato, ver a 
sua história e votar em quem tem ficha limpa.

As duas matérias são ligadas, a ficha limpa e o 
mensalão. Quando houve um movimento contra a lei da 
ficha limpa, ninguém acreditava que ela fosse aprovada. 
Aí, essa maravilha que se chama “jovens na Internet”, 
“jovens nas redes de comunicação social”, movimentou 
a Câmara e, depois, movimentou o Senado. 

Na hora de votar na Câmara, eles votaram da 
maneira pior possível. Vai para o Senado, o Senado 
emenda e nós deixamos aqui na gaveta. E, se não 
fosse votado uma semana depois, quando chegou ao 
Senado, não valia mais para essa eleição. Então, a Câ-
mara votou com a maior tranquilidade, despreocupada, 
sabendo que ia para o Senado, o Senado devolveria 
e lá, na Câmara, ficaria na gaveta.

Chegou aqui no Senado. Todo mundo apresen-
tou emenda. Eu apresentei um montão de emendas.

O senhor vai ser liberal comigo, Presidente. Eu 
sei que V. Exª...

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Mas prorrogar um minuto é nada, Presidente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Fora do microfone.) – A longa caminhada começa 
com o primeiro passo.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB - RS) – Você 
está cobrando?

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Veio 
para esta Casa. Foi uma reunião histórica. A gurizada 
estava cercando a Casa. Como é que vão votar? Como 
é que não vão votar?

Muitos, inclusive eu, viemos a esta tribuna: “Tem 
muita coisa que tem de ser mudada no Projeto Ficha 
Limpa. Só tem uma coisa: nós aprovamos, mudamos, 
volta para a Câmara e morreu, acabou”. Então, todo 
mundo retirou todas as emendas e concordamos em 
aprovar o projeto, por unanimidade, como veio. E o 
Presidente sancionou.

Tem de mudar a lei. Nós vamos mudar, mas ela 
está em vigor.

A Lei da Ficha Limpa e a decisão do Supremo, 
eu posso dizer aqui, em alto e bom som, na altura dos 
meus 80 anos, 36 dos quais de mandato nesta Casa: a 
impunidade tem os seus dias contados no Brasil! Entra-
mos no caminho certo. Levamos tempo, foi difícil, mui-
ta gente não queria, nem parlamentar, nem Judiciário, 
nem coisa nenhuma, mas entramos no caminho certo.

Olha, se eu fosse Presidente da República, no 
dia em que publicarem o final do mensalão, eu decla-
raria ponto facultativo, para todo mundo sair a festejar. 
E não me importa o resultado: eu não estou queren-
do nem que condenem, nem que absolvam. Eu estou 
querendo que julguem.

É verdade, Sr. Presidente, que, no mesmo dia 
em que o Supremo viveu a página mais bonita da sua 
história, o Senado viveu um momento muito triste. No 
dia de ontem, Sr. Presidente, o Brasil inteiro estava na 
expectativa de que nós iríamos nos reunir para discu-
tir, para ver o Sr. Cavendish, para ver o Presidente do 
DNIT e mais o Sr. Paulo Branco, que também ia depor.

Estávamos todos preparados. Eu fiquei impres-
sionado, Requião, quando não vi nenhum líder do MDB 
nem do PT. Não vi nenhuma figura importante, a não 
ser o Alvaro Dias, que estava lá.

Gente, mas, por amor de Deus, estava todo mundo 
na expectativa daquilo que o Cavendish iria falar, das 
coisas que ele iria contar. Todo mundo esperando o que 
o João Branco iria falar com relação ao PSDB e tudo 
mais, e ninguém está aqui. Já estava tudo arreglado.

Em primeiro lugar, era para vir dois meses atrás, 
quando eu pedi. Ele vinha na hora, ali, pediu para vir...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Queria vir, queria contar as histórias que estavam 
acontecendo (Fora do microfone.). A CPI engavetou, 
não deixou. Marcou para vir no dia em que o Brasil in-
teiro estava olhando para o Supremo. O Brasil inteiro 
estava olhando para o Supremo, e marcou.
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Sr. Presidente, com todo o respeito, V. Exª tem 
que intervir. O Supremo decidiu. O Sr. Cavendish, como 
o Supremo vem decidindo, não precisa responder a 
perguntas que prejudiquem a sua defesa. Em primeiro 
lugar, não é que ele não precisa responder nada. Ele 
não precisa responder a perguntas que prejudiquem 
a sua defesa. É bem diferente! Sabe o que a...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – (...) 
a Mesa da Comissão decidiu? Que, se ele disse que 
não vai responder, ninguém pode fazer perguntas. Nin-
guém pode fazer perguntas!

Então, o Sr Cavendish veio; nós levamos 36 anos, 
isso só para contar desde quando cheguei, para trazer 
um empresário corruptor para depor, para falar, para 
se analisar... E, nesse caso, em que o normal é haver 
uma denúncia, como o irmão do Presidente da Repú-
blica fez contra o Sr. PC Farias, e aí a CPI vai apurar, 
como V. Exª, Senador Requião, como Relator, apurou 
as denúncias que foram feitas para ver o que era ver-
dade e o que não era. Aqui não! Aqui as denúncias já 
estão provadas, são claras. Está tudo ali, líquido e certo. 
E o que a CPI fez? Deixou passar o tempo todo para 
não sair da gaveta, para não deixar que se apurasse.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Não fala no PSDB, não fala no PT e não fala não sei 
o quê. Acordo entre os partidos. Tanto que ontem não 
havia um líder. O Brasil inteiro estava olhando para o 
Senado para ver. Vai explodir o negócio do Sr. Caven-
dish; vai explodir o negócio do Paulo Branco, que faz 
negócio com o Serra e essas coisas todas. Mas não 
tinha ninguém. O acordo já estava feito.

Mas o que é mais grave, Sr. Presidente, é que 
a Mesa decidiu – friso: a Mesa decidiu... O Supremo 
disse que ele não precisaria falar contra ele próprio. O 
Presidente senta e diz: “o senhor está com a palavra, 
pode falar”. Aí o Relator faz a primeira pergunta: “o se-
nhor assim, assim, assim, assim...” E ele diz: “a pedido 
do meu advogado, não vou responder essa pergunta, 
porque prejudica a minha defesa”. E o Relator pergun-
ta: o senhor não pretende responder? E ele diz: “não, 
não pretendo responder”.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Mas eu tinha as minhas perguntas para fazer. Onde 
está escrito que eu perdi o direito de fazer as minhas 
perguntas? Se ele quer responder, responde. Se ele 
não quer responder, não responde.

Mas, ontem, o Sr. Cavendish ficaria umas dez 
horas com 20 ou 30 Deputados e Senadores fazendo 

perguntas e contando as bandalheiras; e ele que não 
respondesse.

Estou pedindo a V. Exª porque alguma coisa 
aconteceu. Mas peço e apelo a V. Exª. Já estão falan-
do em decisão que vai valer para o futuro. Não pode! 
Não pode uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
tomar uma decisão desta, que não podia ter tomado, 
e ainda dizer que a decisão vai valer para o futuro. Por 
amor de Deus!

Ontem foi um dia negro para esta Casa. Não sei o 
que vai acontecer. Aliás, ontem, a imprensa disse que 
já acabou a CPI do Cachoeira. Já acabou!

Mas faço um apelo. Tenho conversado muito, Sr. 
Presidente, porque acho que, em cima da decisão da 
Lei Ficha Limpa, em cima da decisão do Supremo...

Sr. Presidente, eu vou apresentar só um fato, só 
um fato a você, telespectador, que está me assistindo, 
para entender o que está havendo de novo. O Presiden-
te do Diretório Nacional do MDB em exercício mandou 
duas circulares para todos os presidentes municipais 
do MDB, para todos os prefeitos e todos os líderes 
regionais do MDB dizendo o seguinte: “tem uma nova 
lei, a da Ficha Limpa, e ela deve ser cumprida. A lei é 
assim, assim, assim, assim...”

Nós fizemos um apelo: quem está incluso na Lei 
da Ficha Limpa, quem está marcado pela Lei da Ficha 
Limpa (Fora do microfone), quem tem coisas a temer, 
não coloque na chapa. Não coloque na chapa porque 
você vai criar dois problemas: primeiro, para o cidadão. 
Que nada, ele está lá, tem o problema dele, ninguém 
se lembra mais, está não sei onde; no momento em 
que ele é candidato, vem manchete e humilha a vida 
dele. E fica mal para o partido, que se desmoraliza 
com isso. Reparem que é a primeira vez na história 
que acontece uma coisa dessas.

Lá no Rio Grande do Sul, eu conheço uma série 
enorme de casos que não são candidatos nem a pre-
feito, nem a vereador. Alguns prefeitos, injustamente, 
porque, no Rio Grande Sul, nós temos uma Quarta 
Câmara no Tribunal de Justiça que é muito dura, muito 
drástica, e que várias e várias vezes, por questão de 
detalhes, arrasa a vida de um prefeito. Mas reparem: 
o PMDB mandar uma circular pedindo para quem tem 
ficha suja...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já é 
o início de algo que, se Deus quiser. (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu pediria a V. Exa licença para registrar a pre-
sença, no plenário, aqui nas nossas galerias, dos jovens 
aprendizes do Centro de Integração Empresa-Escola, 
e quero agradecer a visita que nos fazem.
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Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas 

eu acho que V. Exª podia (Fora do microfone) nos reu-
nir e ver qual é o passo seguinte a ser dado, decidido 
o problema do mensalão. Qual é o passo seguinte? O 
que vamos fazer para mudar, no sentido de ter a co-
ragem de mudar?

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Cidinho Sandos deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Pre-
sidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência autuou, por solicitação do Pre-
sidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 24, de 2012-CN 
(nº 1.071-Seses-TCU-Plenário/2012, na origem), do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, encami-
nhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão pro-
ferido nos autos do processo nº TC 034.010/2011-4.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 24, DE 2012-CN

Aviso nº 1071-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 22 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 034.010/2011-4, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 22/8/2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 30-8-2012
até 4/9 prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;
até 19/9 prazo para apresentação de relatório;
até 26/9 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 3/10 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encami-
nhamento do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 31 de agosto do corrente.

O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 787, DE 2012

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal, combinado com o que dispõe o art. 
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
prestadas, pelo Exmo. Sr Ministro de Integração Nacio-
nal, Fernando Bezerra Coelho, informações relativas a 
todos os financiamentos e demais incentivos recebidos 
pela empresa Oi, suas subsidiárias e coligadas, pela 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, 
Sudam, autarquia federal vinculada ao Ministério da 
Integração Nacional.

Justificação

As empresas do grupo conhecido pelo nome Oi 
recorreram, para uma série de programas de seu in-
teresse, entre eles implantar o cabeamento de fibras 
óticas de Boa Vista a Manaus, num total de 784 quilô-
metros, a financiamentos nas instituições públicas de 
fomento ao desenvolvimento regional, notadamente ao 
Basa e à Sudam, que são instituições voltadas para 
o desenvolvimento de todos os Estados da Amazônia 
Legal e que trabalham com financiamentos de longo 
prazo a juros bem abaixo daqueles praticados no mer-
cado. Essa empresa encontrou condições oferecidas 
pelo Governo brasileiro que lhe conferiram, assim, as-
sistência para assegurar uma Internet de qualidade a 
esses dois Estados da Federação: Amazonas e Rorai-
ma. Desejamos quantificar esses aportes de recursos, 
dada as crescentes carências dos Estados da Região 
Norte no que se refere ao acesso à web e aos demais 
serviços na área.

Sala de sessões, 30 de agosto de 2012. – Sena-
dora Ângela Portela, PT-RR.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 788, DE 2012

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal, combinado com o que dispõe 
o art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando 
Damata Pimentel, informações relativas a todos os 
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financiamentos e demais incentivos recebidos pela 
empresa Oi, suas subsidiárias e coligadas, pelo 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
Social, BNDES, empresa pública federal vinculada 
a esse Ministério.

Justificação

As empresas do grupo conhecido pelo nome Oi 
recorreram, para uma série de programas de seu in-
teresse, entre eles implantar o cabeamento de fibras 
óticas de Boa Vista a Manaus, num total de 784 qui-
lômetros, a financiamentos nas instituições públicas 
de fomento ao desenvolvimento. Essa empresa en-
controu condições oferecidas pelo Governo brasileiro 
que lhe conferiram assim, assistência para assegurar 
uma Internet de qualidade a esses dois Estados da 
Federação: Amazonas e Roraima. O Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
principal instrumento de financiamento de longo prazo 
para a realização de investimentos em todos os seg-
mentos da economia, apoiou essa iniciativa. Deseja-
mos quantificar esses aportes de recursos, dada as 
crescentes carências dos Estados da Região Norte 
no que se refere ao acesso à web e ao demais ser-
viços na área.

Sala de sessões, 30 de agosto de 2012. – Sena-
dora Ângela Portela, PT-RR.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 789, DE 2012

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal, combinado com o que dispõe o art. 
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
prestadas pelo Exmo. Sr Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, informações relativas a todos os financia-
mentos e demais incentivos recebidos pela empre-
sa Oi, suas subsidiárias e coligadas, pelo Banco da 
Amazônia S.A., BASA, instituição federal vinculada a 
esse Ministério.

Justificação

As empresas do grupo conhecido pelo nome Oi 
recorreram, para uma série de programas de seu in-
teresse, entre eles implantar o cabeamento de fibras 
óticas de Boa Vista a Manaus, num total de 784 quilô-
metros, a financiamentos nas instituições públicas de 
fomento ao desenvolvimento regional, notadamente ao 
Basa e à Sudam, que são instituições voltadas para 
o desenvolvimento de todos os Estados da Amazônia 
Legal e que trabalham com financiamentos de longo 
prazo a juros bem abaixo daqueles praticados no mer-
cado. Essa empresa encontrou condições oferecidas 

pelo Governo brasileiro que lhe conferiram assim, as-
sistência para assegurar uma Internet de qualidade a 
esses dois Estados da Federação: Amazonas e Rorai-
ma. Desejamos quantificar esses aportes de recursos, 
dada as crescentes carências dos Estados da Região 
Norte no que se refere ao acesso à web e aos demais 
serviços na área.

Sala de sessões, 30 de agosto de 2012. – Sena-
dora Ângela Portela, PT-RR.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 790, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Congratulações e Aplausos ao Atleta 
Olímpico brasileiro Arthur Nabarrete Zanetti, por ter 
alcançado a medalha de ouro nas argolas dos jogos 
Olímpicos de Londres 2012, sendo o primeiro me-
dalhista olímpico do Brasil na ginástica, bem como 
seja encaminhado o referido voto ao atleta mencio-
nado no seguinte endereço: SERC – Sociedade Es-
portiva Recreativa Cultural Santa Maria, Rua Ernesto 
Giuliano, cav, 301 – Bairro: São José Cidade: São 
Caetano do Sul – SP.

Justificação

O jovem paulista de São Caetano do Sul deu 
inicio aos seus 07 anos de idade a uma caminhada 
vitoriosa na SERC – Sociedade Esportiva Recreativa 
Cultural Santa Maria em São Caetano do Sul. Com 
suas qualidades e características físicas apuradas, 
alcançou vitórias em campeonatos brasileiros, pan-
-americanos e mundiais no salto sobre a mesa e nas 
argolas.

Sofreu inúmeras lesões e uma cirurgia no decorrer 
dos seus treinamentos e campeonatos, fazendo com 
que se afastasse meses do seu eterno amor esporti-
vo – a ginástica. Mesmo assim, nos jogos Olímpicos 
de Londres 2012, surpreendeu todo o povo brasileiro, 
nos enchendo de orgulho com a conquista da medalha 
de Ouro nas Argolas. 

Por esse feito histórico para o Brasil, entendemos 
de extrema importancia externar este reconhecimento 
ao atleta, concedendo-lhe votos de aplauso.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.
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REQUERIMENTO Nº 791, DE 2012

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de 
Voto de Pesar pelo falecimento do soldado da Policia 
Militar do Estado do Amazonas, Kassius Antonio Batista 
Santos, ocorrido no último dia 06 de agosto de 2012, 
bem como seja encaminhado o referido Voto para a 
esposa senhora Mariza Santos, no seguinte endereço: 
Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1115, Bairro: Praça 
14 de janeiro, Cidade: MANAUS/AM, CEP: 69020-130.

Justificação

O policial militar Kassius Antonio Batista Santos, 
em momento de folga, foi surpreendido no estabele-
cimento comercial em que se encontrava por dois as-
saltantes que objetivavam assaltar aquele comércio. 
Percebendo a astúcia dos assaltantes, o soldado Kas-
sius reagiu prontamente desferindo tiros de revolver 
em ambos os criminosos, frustrando a ação delituosa 
e levando-os a óbito.

Infelizmente, o soldado também foi alvejado à 
queima roupa por um dos assaltantes, vindo a falecer 
a caminho do hospital. Policial militar exemplar, sem-
pre desempenhou suas funções dentro dos preceitos 
da corporação e da moral, cumprindo rigorosamente 
as ordens das autoridades a que estava subordinado. 

Dedicou-se com afinco ao serviço militar do Es-
tado do Amazonas, primando pela manutenção da or-
dem pública e da segurança da comunidade, mesmo 
com o risco da própria vida.

O soldado Kassius Antonio Batista Santos é 
um exemplo de servidor público e de cidadão que, 
mesmo em período de descanso, viu-se na obriga-
ção de proteger e resguardar a segurança dos seus 
semelhantes. Deixa uma família órfã e uma sociedade 
ressentida pela trágica perda desse grande Amazo-
nense e Brasileiro.

À enlutada família e aos amigos que terão sempre 
a lembrança do herói Kassius, transmito meus senti-
mentos e votos de pesar. 

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO Nº 792, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos à estudante Luana Sil-
va, por sua participação no programa Soletrando 2012 
do Caldeirão do Huck, veiculado pela TV Globo, bem 
como o referido voto seja encaminhada à estudante 
mencionada no seguinte endereço: Rua Sebastião 
Laranjeiras nº 241, Bairro: Lírio do Vale 02. Manaus/
AM – CEP: 69038-580.

Justificação

A jovem estudante amazonense obteve um exce-
lente desempenho no programa soletrando do Caldei-
rão do Huck, com reconhecimento e elogios do próprio 
apresentador, que a nominou como “um fenômeno 
amazonense” no conhecimento das palavras.

O programa tem o intuito de despertar o interesse 
dos jovens pela língua portuguesa. Há uma seleção 
preliminar em todos os estados da federação, com 
alunos do ensino fundamental. Os vencedores repre-
sentam o seu estado no programa. O objetivo desses 
alunos é soletrar corretamente as palavras, que são 
sorteadas por computador.

Por esse feito histórico para o Estado do Ama-
zonas, entendemos de extrema importancia externar 
este reconhecimento, concedendo a Luana Silva o 
presente voto de aplauso.

Sala das Sessões,     de agosto de 2012. –  
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO Nº 793, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de 
Congratulações e Aplausos ao jovem nadador Neymar 
D’Aguila Filho, por ter conquistado cinco medalhas de ouro 
Jogos Escolares do Amazonas – JEAs, bem como seja 
encaminhado o referido Voto ao estudante mencionado 
no seguinte endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259. Bairro: 
Parque das Laranjeiras. CEP: 69058-040. Manaus – AM.

Justificação

Com um talento indiscutível, o amazonense de 
apenas 14 anos Neymar D’Aguila Filho, vem surpre-
endendo a natação amazonense por sua elevada per-
formance, sendo uma grande promessa não só para o 
amazonas, mas sobretudo para o Brasil.

Na 35ª edição dos Jogos Escolares do Amazo-
nas, esse jovem atleta conquistou 5 medalhas de ouro 
em diversas modalidades da natação. Estabeleceu um 
marco nos jogos amazonenses, tornando-se uma gran-
de esperança de medalha para as Olimpíadas que se 
realizarão no Rio de Janeiro em 2016.

Por sua brilhante participação nos jogos amazo-
nenses, esse jovem talento que enche de orgulho o 
povo do Estado do Amazonas e do Municipio de Ma-
naus, merece esse reconhecimento a ser proferido 
pelo presente voto de aplauso.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Ama

REQUERIMENTO Nº 794, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
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de Congratulações e Aplausos à Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Amazonas, em comemoração ao 
dia do Advogado, bem como seja encaminhado o re-
ferido voto ao Presidente da OAB – AM, Dr. ANTONIO 
FABIO BARROS DE MENDONÇA, no seguinte ende-
reço: Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 2000. 
Bairro – Adrianópolis CEP 69057-021 – Manaus-AM.

Justificação

O advogado tem como missão a tarefa árdua, po-
rém nobre, de buscar a justiça em nome do seu cons-
tituinte. As desigualdades sociais dos nossos tempos 
fazem dessa categoria profissional um dos pilares da 
democracia. O advogado é essencial à administração 
da justiça, fazendo-se presente na luta pela liberdade 
e pela vida.

A Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve 
comprometida com o processo de redemocratização 
do país, primando pelas liberdades e garantias indivi-
duais dos cidadãos.

Historicamente, comemora-se no dia 11 de agos-
to o Dia do Advogado, uma justa homenagem a esses 
brasileiros que encontraram na lei e na justiça uma 
maneira de tornar a sociedade mais igualitária.

Por esse motivo, apresentamos o presente Voto 
em justa homenagem ao advogado e à OAB, em re-
conhecimento aos relevantes serviços que presta à 
sociedade brasileira.

Sala das Sessões,    de Agosto de 2012. –  
Senadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 795, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos ao atleta Yamagu-Yamagu-
chi Falcão Florentino, por sua participação nos jogos 
Olímpicos de Londres, onde conquistou a medalha de 
bronze, devendo ser encaminhado o referido voto ao 
atleta mencionado no seguinte endereço:CBB – Con-
federação Brasileira de Boxe, Rua do Livramento, nº 
63 – Vila Mariana. São Paulo – SP.

CEP 04008-030

Justificação

O Boxe Olímpico brasileiro tem produzido atletas 
de elevado nível técnico. A família Falcão é exemplo 
dessa safra de grandes atletas que despontam no ce-
nário internacional. 

A mais recente revelação é o pugilista Yamaguchi 
Falcão que, ao lado do irmão Esquiva, protagonizou um 
belíssimo espectáculo nos jogos Olímpicos de Londres. 
Com abnegada dedicação e apurada técnica, conquis-onquis-
tou a medalha de bronze nos jogos, a melhor partici-medalha de bronze nos jogos, a melhor partici-
pação brasileira na modalidade em todas olimpíadas.

Por esse feito histórico para o Brasil, entendemos 
de extrema importancia externar este reconhecimento 
ao atleta, concedendo-lhe o preente voto de aplauso.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO Nº 796, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos ao atleta Esquiva Falcão 
Florentino, capixaba de Vitória – ES, que se tornou o 
segundo boxeador brasileiro medalhista olímpico, ao 
conquistar a medalha de prata nos jogos Olímpicos 
de Londres 2012.

Requeiro, ainda, que o presente voto seja encami-
nhado ao pugilista mencionado, no seguinte endereço:

CBB – Confederação Brasileira de Boxe, 
Rua do Livramento, nº 63 – Vila Mariana. São 

Paulo – SP. CEP 04008-030

Justificação

O Boxe Olímpico brasileiro nos surpreende mais 
uma vez. A determinação dos atletas levou o Brasil ao 
nível mais alto do boxe mundial, culminando com a 
medalha do extraordinário Esquiva Falcão nos jogos 
olímpicos de Londres. 

A continuidade desse ótimo trabalho, desde os 
jogos sul-americanos e o campeonato mundial de 
boxe, garantiu a melhor campanha do boxe brasileiro 
em Jogos Olímpicos de todos os tempos. 

Com a sua apurada técnica e características 
físicas completas, o atleta alcançou importantes re-
sultados nessa temporada, tornando-se uma das 
grandes esperanças de medalha nos jogos a serem 
realizados no Brasil em 2016. O Atleta é um exemplo 
de superação esportiva que enche de orgulho todo 
o povo brasileiro. 

Por esse feito histórico para o Brasil, entendemos 
de extrema importancia externar este reconhecimento 
ao atleta, concedendo-lhe votos de aplauso.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO Nº 797, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Congratulações e Aplausos à Fun-
dação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do 
Amazonas – HEMOAM, que completou 30 anos de 
atuação no Amazonas, comemorado no dia 13 de 
Agosto, bem como seja encaminhado o referido voto 
ao Diretor Presidente da Fundação: Dr. Nelson Fraiji, 
no seguinte endereço: Av. Constantino Nery, 3240 – 
Chapada – Manaus/AM.
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Justificação

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do 
Amazonas – HEMOAM é um centro referencial de 
diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas 
na região Norte. A instituição está vinculada à Secre-
taria de Saúde do Governo do Estado do Amazonas, 
sendo responsável pelos processos de captação, co-
leta, tratamento e distribuição de sangue.

Sua atuação na capital e no interior do Estado 
do Amazonas é reconhecida pela excelência das ati-
vidades que realiza. 

Ao completar 30 anos de serviços prestados ao 
longo de sua história, evoluiu de um banco de sangue 
dentro do hospital universitário local para marcar pre-
sença em todo o Estado do Amazonas. A equipe conta 
com mais de 600 funcionários, com atividades de Ci-
ência e Tecnologia, Atendimento Ambulatorial Multidis-
ciplinar, Enfermaria, Laboratório de Análises Clínicas 
e seu serviço mais conhecido: o Banco de Sangue.

Por esse motivo, homenageamos o HEMOAM e 
todos seus servidores pelos 30 anos de ótimos servi-
ços prestados ao povo do Amazonas.

Sala das Sessões,    de agosto de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO Nº 798, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de 
Congratulações e Aplausos à Atleta Olímpica brasileira 
Sarah Menezes, por ter alcançado a medalha de ouro 
no judô dos jogos Olímpicos de Londres 2012, sendo a 
primeira mulher do país a conquistar uma medalha de 
ouro nesse esporte em Jogos Olímpicos, bem como o 
referido voto seja encaminhada à atleta mencionada no 
seguinte endereço: CBJ – Confederação Brasileira de 
Judô Rua: Pedro I, nº 7 – Centro Rio de Janeiro – RJ 

Justificação

A jovem atleta piauiense vem surpreendendo o 
esporte nacional numa caminhada sucessiva de vitó-
rias. Suas qualidades e características físicas apura-
das, tem levado a jovem Sarah Menezes a vitórias e 
boas colocações em campeonatos brasileiros, circuitos 
mundiais, pan-americanos, sul-americanos e mundiais 
de judô. Ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Londres, quebra um jejum brasileiro de 
20 anos sem medalhas de ouro nesse esporte.

Por esse feito histórico para o Brasil e para os 
brasileiros, nos enchendo de orgulho pela bravura e 
graça da jovem atleta, entendemos de extrema impor-
tancia externar este reconhecimento, concedendo a 
Sarah Menezes o presente voto de aplauso.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas

REQUERIMENTO Nº 799, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos a Equipe Olímpica de 
Vôlei feminino, por ter alcançado a medalha de ouro 
nos jogos Olímpicos de Londres 2012, devendo o re-
ferido voto ser encaminhado ao seguinte endereço: 
CBV – Confederação Brasileira de Voleibol Centro de 
Desenvolvimento de Voleibol (Aryzão).

Av. Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova 
Saquarema – RJ – Brasil – CEP 28990-000

Justificação

A bravura e obstinação das meninas do Volei-
bol nos jogos olímpicos de Londres culminaram com 
a conquista da medalha de ouro e o bicampeonato 
olímpico.

A equipe feminina de vôlei alcançou vitórias im-
portantes nessa edição dos jogos de Londres, numa 
clara demonstração de superação e união em tomo de 
um objetivo. Foram grandes os desafios das campeãs 
até chegarem a mais um ouro olímpico, fato que enche 
de orgulho todo o povo brasileiro.

Por esse feito diferenciado para o Brasil, enten-
demos de extrema importância externar este reconhe-
cimento à equipe de voleibol feminino, concedendo-lhe 
votos de aplauso.

Sala das Sessões,     de agosto de 2012. – Sena-Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas

REQUERIMENTO Nº 800, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos a Equipe Olímpica de 
Vôlei masculino, por ter alcançado a medalha de pra-
ta nos jogos Olímpicos de Londres 2012, devendo ser 
encaminhado o referido voto à equipe mencionada, no 
seguinte endereço: CBV – Confederação Brasileira 
de Voleibol – Centro de Desenvolvimento de Voleibol 
(Aryzão) Av. Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova. 
Saquarema – RJ – Brasil – CEP 28990-000

Justificação

O voleibol masculino definitivamente é conside-
rado uma das principais forças do esporte mundial na 
modalidade. Com um perfeito e cansativo trabalho fei-
to anteriormente aos jogos olímpicos de Londres, no 
circuito mundial, pan-americanos e sul-americanos, a 
seleção brasileira de voleibol masculino mostrou todo 
o seu talento ao chegar a mais uma final olímpica. 
A quarta medalha de prata em olimpíadas revela a 
constante força do voleibol brasileiro, à semelhança 
do nosso futebol.
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Por esse feito admiravel para o Brasil, entende-
mos de extrema importancia externar este reconheci-
mento à equipe de voleibol masculina, concedendo-lhe 
votos de aplauso.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 

será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

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

ORDEM DO DIA

Temos o Projeto de Lei da Câmara nº 35 – o 
Plenário já decidiu que o examinaremos no próximo 
esforço concentrado – e mais algumas emendas à 
Constituição. Sendo evidente a falta de número e sen-
do necessário número qualificado para a votação, eu 
encerro a Ordem...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

Sr. Presidente, eu fiz um requerimento para que 
o direito de greve passe pela Comissão de Assuntos 
Sociais e de Direitos Humanos. O Senador Presidente 
da Comissão concordou e disse: “Olha, Paim, a minha 
parte eu fiz. O Presidente Sarney pediu, está na mesa. 
Peça a ele, então, que bote em votação, porque acho 
que é justo que a Comissão de Assuntos Sociais pos-
sa discutir o direito de greve”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Paim, eu peço desculpas a V. Exª. 
Como esse requerimento não precisa de quórum qua-
lificado, eu posso submetê-lo à decisão do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação, em turno único, do Requerimento nº 
782, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando que, 
quanto ao Projeto de Lei do Senado nº 710, além da 
comissão constante do despacho inicial, seja ouvida 
também a Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa.

Os Senadores e as Senadoras que o aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Nada mais havendo a tratar, nós vamos en-
cerrar a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 776, de 2012)

Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº 
2.793/2011, na Casa de origem, do Deputa-
do Paulo Teixeira), que dispõe sobre a tipifi-
cação criminal de delitos informáticos; altera 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal; e dá outras providências.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação 
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo 
de adesão ao regime especial de precatório 
até a data de 31 de dezembro de 2012. 
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Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 65, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para criar o Tribunal Regional Federal da 
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, 
como Líder.

Antes, porém, falará o Senador Cidinho, que 
estava inscrito como orador, mas presidia a sessão. 
Pergunto a ele se permite que V. Exª use a palavra 
durante cinco minutos.

Então, V. Exª falaria depois do... Muito obrigado.
É que S. Exª estava inscrito como orador, mas, 

como presidia a sessão, deu a palavra ao Senador Pe-
dro Simon. Então, a sua vez para falar está assegurada.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Obrigado, Senador Jorge Viana.
Vão ser rápidas minhas palavras.
Primeiramente, Sr. Presidente, quero simplesmen-

te registrar a reunião da bancada federal do Estado 
do Mato Grosso, na Universidade Federal do Estado 
de Mato Grosso, em Cuiabá, na segunda-feira, onde 
recebemos a reivindicação e a manifestação dos pro-
fessores e do corpo docente daquela Universidade, pre-
ocupados com a questão da reestruturação da carreira 
dos professores da Universidade Federal do Estado 
do Mato Grosso e também, consequentemente, das 
outras universidades federais do Brasil. Ao contrário 
do que, muitas vezes, a mídia tem colocado, Sr. Presi-
dente, os professores universitários, os funcionários e 
os agentes reivindicam, na verdade, a reestruturação 
da carreira do magistério federal.

Espero que haja sensibilidade por parte dos nos-
sos colegas Senadores e da Comissão de Educação 
do Senado, para que possamos discutir, melhorar e 

ver de outra forma, com outros olhos, a situação dos 
professores universitários, que, ao contrário do que 
algumas pessoas falam, não são pessoas de sangue 
azul, são pessoas que lutam, que trabalham, que es-
tudaram e que se prepararam. Está em suas mãos o 
futuro do nosso País: os nossos estudantes, os nossos 
universitários. Precisamos dar uma atenção especial, 
com certeza, para a situação dos professores e dos 
docentes das universidades federais do nosso Brasil, 
com a reestruturação da sua carreira.

Também quero registrar, Sr. Presidente, nosso 
querido amigo e Senador do Paraná Sérgio Souza, a 
visita que recebemos dos funcionários do Ministério 
Público da União, na última sexta-feira, em Cuiabá, 
onde nos reunimos. Eles colocaram as dificuldades por 
que passa o Ministério Público Federal da União, tanto 
o Ministério Público Federal como o Ministério Público 
do Trabalho. Eles falaram da sua necessidade. Como 
aconteceu aqui há poucos dias, em que se aprovou 
uma PEC dando autonomia financeira e orçamentá-
ria à Defensoria Pública Federal, eles pediram que, 
da mesma forma, o Governo Federal, a Câmara e o 
Senado tivessem essa sensibilidade, dando autono-
mia orçamentária para o Ministério Público Federal da 
União, para que os membros pudessem ter indepen-
dência para trabalhar e reestruturar o salário dos seus 
agentes, dos seus técnicos, dos seus administrativos.

Como falei antes, não são pessoas de sangue 
azul, não! São pessoas que trabalham, são analistas, 
são administrativos, são peritos. Realmente, temos de 
reconhecer o trabalho que eles fazem em defesa da 
transparência e contra a corrupção neste País.

Como o Senador Pedro Simon acabou de falar 
aqui, nós estamos pensando num País sério, que vai 
evoluir no sentido de diminuir, cada vez mais, a cor-
rupção, as mazelas e os malfeitos em torno da coisa 
pública. Precisamos também dar autonomia e indepen-
dência para aquele que também considero um Poder, 
que é o Ministério Público Federal da União.

Eram esses os dois registros que eu queria fazer.
Na minha pauta principal, Sr. Presidente, quero 

falar sobre as dificuldades por que passam os Esta-
dos do Mato Grosso e de Rondônia desde a última 
segunda-feira, em virtude de a BR-364 estar interdi-
tada pelos índios. Hoje, Cuiabá amanheceu sem com-
bustível em alguns postos. O aeroporto também não 
tem combustível para atender às aeronaves de grande 
porte que lá pousam.

O Governador Silval Barbosa chegou ontem à 
noite aqui. Ontem, nós estivemos no Ministério da 
Justiça e falamos com a Secretária Márcia Pelegrini. 
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O Governador tem reunião com a Presidenta da Funai 
hoje e com o Ministro da Justiça.

Esperamos que haja sensibilidade por parte da 
Funai e dos índios em liberar a rodovia BR-364, porque 
estão prejudicando, sobremaneira, o abastecimento 
em Cuiabá, bem como os caminhoneiros. Hoje, há 
mais de 60 quilômetros de fila na BR-364, com alguns 
caminhoneiros parados em postos de combustíveis.

Ontem, eu estava falando com o nosso Sena-
dor de Rondônia, o Senador Assis, que há mais de 
três mil pessoas nos ônibus da transportadora que os 
transporta, no trânsito entre Cuiabá e antes de Cuiabá. 
São passageiros que estão passando por dificuldades, 
querendo chegar às suas casas, aos seus destinos. 
Eles estão sendo impedidos de fazê-lo por uma mino-
ria que deixou suas aldeias e veio até a BR-364, pró-
ximo da Serra de São Vicente – região que nada tem 
a ver com a questão indígena –, fechar essa rodovia.

É preciso que o Governo Federal, o Ministério da 
Justiça restabeleça a autoridade. A reivindicação dos 
índios é absurda! Simplesmente eles querem que o 
Governo Federal revogue a Portaria nº 303, da Advo-
cacia-Geral da União (AGU), que reitera uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 
sobre a reserva Raposa Serra do Sol, que estabeleceu 
regras para a demarcação de novas áreas de terra e 
para o trânsito em áreas indígenas. E, simplesmente, 
a Advocacia-Geral da União, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, nada está fazendo de extraordinário. 
Estabeleceu um marco regulatório para a demarcação 
de novas áreas de terra, consultando os Municípios, 
os Estados.

Há transição de não índios nas aldeias indígenas. 
Nada há no sentido de tomar terra de índio! Não há 
nada do que algumas ONGs disseram para os indí-
genas, colocando essa indignação e esse rancor dos 
índios contra o povo branco, contra o Governo, contra 
a AGU e contra o Ministério da Justiça. Quem está 
sendo prejudicado neste momento é o povo do Estado 
do Mato Grosso, o povo de Rondônia. É preciso que o 
Ministro da Justiça, que a Advocacia-Geral da União 
exerça sua autoridade e libere a BR-364 para aquelas 
milhões de pessoas que estão com caminhões, com 
ambulâncias, com veículos parados desde segunda-
-feira à noite, ao longo da BR-364, esperando a boa 
vontade de meia dúzia de indígenas, que prejudicam, 
neste momento, o Estado do Mato Grosso, o abaste-
cimento nos seus Municípios, o escoamento de sua 
produção também.

Esta é a minha opinião, Sr. Presidente: não há 
como negociar o inegociável. Se há uma lei definida 

pela Corte máxima deste País, que é o Supremo Tribu-
nal Federal, não há como negociar. É preciso exercer 
a autoridade do Governo, ir lá com a Força Nacional 
e com o Exército e liberar a rodovia, para que Mato 
Grosso possa ter seu tráfego de veículos leves, pesa-
dos e de urgência regularizado urgentemente.

Ontem, num gesto de boa vontade, os índios abri-
ram, durante duas horas, o trânsito de veículos, mas 
isso não deu para nada, Sr. Presidente, porque, desde 
segunda-feira, está parada a rodovia. É um absurdo 
o que acontece no nosso País nos dias de hoje! Uma 
minoria prejudica um Estado, prejudica uma população, 
e o Governo não exerce sua autoridade no momento 
em que tem de exercê-la.

São essas as nossas colocações.
Esperamos que, hoje, após a reunião do Gover-

nador Silval Barbosa, na qual estarei presente daqui 
a pouco, no Ministério da Justiça, com a Presidente 
da Funai também, possamos definitivamente resolver 
essa situação do bloqueio da BR em Mato Grosso, que 
está prejudicando muito o nosso Estado.

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cidinho Santos, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sér-
gio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Cidinho Santos, caro Co-
lega, defensor do Estado de Mato Grosso.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Jorge Viana, como próximo orador inscrito. Na sequ-
ência, Senador Anibal Diniz.

V. Exª, Senador Jorge, tem a palavra pelo tempo 
regimental.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Eu queria cumprimentar também o Presidente 
Sarney, que, muito gentilmente, conduziu a Ordem do 
Dia aqui, e todos os Colegas que estão no plenário.

Venho à tribuna para prestar contas de um tra-
balho que, de certa maneira, com as dificuldades que 
enfrentamos, conseguimos concluir ontem na Comis-
são que tinha a responsabilidade de apreciar medida 
provisória do Código Florestal. Foi um trabalho difícil 
e, para alguns, impossível, mas o Brasil inteiro tinha a 
expectativa de que o desfecho não fosse uma lei que 
pudesse deixar na insegurança jurídica os produtores 
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e, muito menos, danificar definitivamente a legislação 
ambiental do Brasil.

Está aqui no plenário o Senador Luiz Henrique, 
que, desde o ano passado, recebeu a missão de ser 
Relator. Neste ano, novamente, foi designado para 
relatar a medida provisória da Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff.

De certa forma, criamos um grupo de trabalho in-
tenso. Foram meses de muito trabalho. E, ontem, todos 
nós fizemos o possível. Eu diria que até conseguimos 
algo que se apresentava como impossível.

São muitos aqueles aos quais tenho de agra-
decer, e eu começaria falando um pouco da própria 
Presidenta Dilma, que surpreendeu alguns e que, eu 
diria, até decepcionou alguns que apostavam que ela 
não daria a mínima atenção para a questão ambiental 
do Código Florestal. E a Presidenta não só tomou uma 
posição, como também foi firme em mantê-la. Apoiou 
o trabalho que fizemos no Senado.

Essa proposta nossa era uma proposta boa, era 
uma proposta de mediação, que tirava o Brasil da po-
lítica do faz de conta, que olhava para o passivo am-
biental e apontava a solução para ele, que mantinha 
a rigidez da legislação ambiental, que estendia a mão 
para os produtores, para o setor rural, mas que, ao 
mesmo tempo, fazia dois movimentos, garantindo que 
o Brasil pudesse se firmar como grande produtor de 
alimentos no mundo e garantindo que o Brasil seguisse 
sendo referência de legislação ambiental no mundo.

Lamentavelmente, o trabalho que fizemos não 
foi reconhecido por muitos que têm compromisso com 
a causa ambiental. Isso foi lamentável. Desprezaram, 
preferiram uma proposta inócua! Enquanto estávamos 
debatendo aqui, alguns já estavam defendendo “o veta 
tudo”, que não é proposta, é posição. E, com isso, de 
lá para cá, as conquistas que apresentamos no Sena-
do, obviamente, foram modificadas. Assim, ontem, o 
resultado obtido é distante da proposta que o Senador 
Luiz Henrique, muitos colegas Senadores e Senadoras 
e eu ajudamos a aprovar de maneira suprapartidária 
no Senado. Obviamente, a proposta que tínhamos era 
boa, não era ótima. E essa que foi votada ontem, eu 
diria, é razoável, o possível.

Então, eu queria agradecer à Ministra Izabella, à 
Ministra Ideli, ao Ministro Pepe Vargas, que ajudou tanto, 
e também aos colegas do Senado, especialmente ao 
Senador Luiz Henrique; ao Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente; ao 
Senador Aloysio Nunes; ao Senador Moka; à Senado-
ra Ana Amélia; ao Senador Sérgio Souza, que preside 
esta sessão; e a muitos outros Senadores que se em-

penharam para fazer a construção dessa engenharia 
de tirar o Brasil da situação em que estávamos vivendo.

Sou engenheiro florestal. O Código Florestal é de 
1965. É uma legislação que já está fora do seu tempo, 
meritória, mas o Brasil tem um passivo ambiental de 
dezenas de milhões de hectares. Quando foi feito o 
decreto, em julho de 2008, o Brasil caiu na real e viu 
que estava diante de um grande passivo ambiental. 
Havia uma lei rígida, que não era cumprida. Uma par-
cela enorme dos produtores estava na ilegalidade, e 
uma área estratégica do Brasil, nas barras da Justiça. 
E não se enfrenta essa realidade com uma lei mais 
rígida, com um faz de conta e, muito menos, como 
alguns queriam, com anistia ampla, geral e irrestrita.

A construção dessa proposta do novo Código foi 
meritória num aspecto: eu e o Senador Luiz Henrique 
– que pede um aparte, e já o ouvirei, com muita honra 
– dividimos a proposta do novo Código Florestal em 
duas partes. Isso, por si só, mostra que o Brasil tem um 
passivo ambiental, que há algo a ser solucionado para 
que se possa sair da política do faz de conta. Dividimos 
a proposta nas disposições permanentes e transitórias.

V. Exª, Senador Luiz Henrique, estabeleceu cri-
térios rígidos, que não havia na lei. Para que se pos-
sa fazer supressão em área de preservação perma-
nente, só com autorização do Estado. São mudanças 
fundamentais!

Outra grande conquista permaneceu ontem fe-
lizmente, mas havia sido danificada na legislação há 
10 dias: estamos garantindo a base da legislação. A 
espinha dorsal da legislação ambiental está mantida 
com a votação de ontem.

Ouço, com muita atenção e com muita satisfação, 
o aparte de V. Exª, Senador Luiz Henrique. Eu queria 
também dizer que nos ajudaram o próprio Ministro 
Mendes Ribeiro e outros, mas, essencialmente, no 
Parlamento, na Câmara dos Deputados e no Sena-
do, encontramos pessoas que nos ajudaram a fazer o 
possível, e V. Exª estava como timoneiro na condução 
desse trabalho no Senado.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senador Jorge Viana, um dos privilégios maiores 
que tive ao longo desta minha carreira pública, iniciada 
em 1970, e que já me propiciou a conquista, sucessi-
vamente, de 12 mandatos, um dos grandes privilégios 
que tive ao longo do tempo em que convivi com homens 
como Ulysses Guimarães, como Teotônio Vilela, como 
Tancredo Neves, como Miguel Arraes, como Freitas No-
bre, como Severo Gomes, como Celso Furtado, como 
Renato Archer, como Rafael de Almeida Magalhães, 
quero dizer que o privilégio de conviver com V. Exª está 
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no mesmo nível do privilégio que tive de conviver com 
essas personalidades.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Senador.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª deu ao País uma grande conquista. O Brasil lhe 
deve este texto, caro Senador Jorge Viana. Este texto 
tem as suas digitais fortes, tem o seu DNA, e o Brasil 
deve fundamentalmente a V. Exª esta conquista. On-
tem, depois que celebramos aquele acordo inimaginá-
vel, lembrei-me do Prêmio Nobel indiano, o Professor 
Rabindranath Tagore, que disse certa vez: “O difícil a 
gente resolve logo, o impossível leva algum tempo”. 
O impossível levou algum tempo, levou dias, levou 
semanas, levou meses, mas conseguimos realizar a 
proeza de desafiar o impossível e torná-lo possível. 
O que é importante assinalar é que as matérias hoje 
publicadas, as que li, não deram ênfase aos resgates 
que fizemos nesse acordo para a proteção do meio 
ambiente. A votação anterior, que estabeleceu áreas 
de preservação permanente exclusivamente para os 
rios permanentes, deixando de fora os rios intermi-
tentes, era uma tragédia ambiental. E conseguimos 
recuperar isso, Senador Jorge Viana. Por outro lado, a 
medida provisória, ao conceder, justissimamente, sob 
uma ótica socioambiental, o afastamento de cinco me-
tros para os produtores rurais de apenas um módulo, o 
que corresponde a mais de 80% dos produtores rurais 
brasileiros, estabeleceu também o afastamento de cin-
co metros das nascentes dos rios, dos olhos d’água.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Passa-
mos para quinze.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nós 
desejávamos que fossem trinta, como propunha o ilus-
tre Senador Rodrigo Rollemberg. Não conseguimos os 
trinta, mas, no acordo, conseguimos os quinze. Agora, 
é preciso que a Nação saiba de que modo se operou 
o acordo. Só havia uma hipótese de esse acordo ser 
referendado por todos os Deputados Federais e Se-
nadores que integrassem a Comissão. Por isso, foi um 
processo de mútua concessão. Obtivemos a concessão 
de votar novamente a questão dos rios intermitentes 
e de restabelecer o raio mínimo de quinze metros dos 
olhos d’água e das nascentes. A imprensa deu ênfa-
se à redução do afastamento dos rios em relação às 
propriedades médias.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E de 
também não ter maciços de exóticas em APP, que foi 
do Deputado Márcio Macedo.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Exa-
tamente. Aquilo é um ganho para o pequeno produtor, 
dá-lhe um empoderamento econômico.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para o 
meio ambiente também.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Outra 
questão importante que se debateu neste Congresso 
foi o papel dos Estados, que defendi, originalmente, 
inclusive quando, como governador, editei o Código 
Ambiental de Santa Catarina. Quero exaltar o papel da 
Presidente Dilma, porque sei que foi uma decisão dela. 
Ela foi muito além do Código Ambiental catarinense, 
em favor do pequeno agricultor, do agricultor familiar. 
Ela foi muito além. Eu vou dar um exemplo, Senador 
Jorge Viana – permita-me tomar só mais um minuto 
–: o Código Ambiental de Santa Catarina estabelecia 
uma área ripária a ser conservada de cinco metros 
para rios de até cinco metros. Ela estabeleceu cinco 
metros para rios com qualquer largura.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Desde 
que seja de pequeno produtor.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – O 
Código Ambiental de Santa Catarina não estabele-
cia o limite mínimo de 10% de observância da APP. 
A Presidente estabeleceu essa faculdade. Mas mais 
importante ainda: o Código Ambiental de Santa Cata-
rina media os cinco metros do nível mais alto do rio; a 
Presidente Dilma estabeleceu o do leito regular do rio, 
observado durante o ano. Então, Senador Jorge Viana, 
não é o texto ideal, não é o que eu queria, não é o que 
V. Exª queria. Eu fiz concessões. V. Exª, que tem uma 
história respeitada em defesa do meio ambiente, teve 
de, na negociação, fazer também concessões. Mas o 
resultado – o resultado eu posso garantir! – foi o de 
termos a lei mais avançada em termos ambientais do 
mundo. O legendário Presidente da Assembleia Nacio-
nal Constituinte, Ulysses Guimarães, que esta Casa 
vai homenagear na segunda-feira, dia 10 de setem-
bro, quando promulgou o texto constitucional, leu uma 
correspondência do Secretário-Geral da ONU dizendo 
que o Brasil passaria a ter a norma constitucional mais 
avançada do mundo. E eu posso lhe dizer que, pelas 
mãos de V. Exª, muito pelas mãos de V. Exª, muito por 
sua firmeza, por sua capacidade negocial, o Brasil 
terá, com esse texto, a lei mais avançada do mundo 
em termos ambientais.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, querido colega, Senador Luiz Henrique, que 
muito me ensinou. Sem autoridade moral, sem os 40 
anos de mandato de V. Exª na relatoria, certamente 
não teríamos condições de avançar em matéria tão 
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complexa e que envolve tantos interesses. Mas não 
foi só isso. A sua equipe, a minha equipe, uma figura 
como João de Deus, a equipe da própria Ministra Iza-
bella, pessoas que...

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC. Fora 
do microfone.) – ...que Deus dará.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pessoas 
que Deus dará, pessoas que, durante esse período, 
passaram noites e noites, assessores de vários cole-
gas também Senadores e Deputados.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC. Fora 
do microfone.) – Nossos assessores, o Edvaldo e o 
Jorge Welter.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Nossos 
queridos assessores, que se envolveram de coração, 
pensando o Brasil nessa matéria, nós não teríamos 
vencido.

Mas, Senador, a minha vivência no Acre... O Acre 
era, na década de 90, o pior exemplo do Brasil em ter-
mos de enfrentamento de violência. Tínhamos vivido 
o assassinato de Chico Mendes, que foi morto pelas 
ideias que defendia. As ideias que ele defendia são as 
que estão inaugurando o século XXI, que foram objeto 
de debate da Rio+20. E exatamente por defendê-las 
20 anos antes, foi assassinado. 

O confronto e o enfrentamento no Acre obvia-
mente ocorriam por ser completamente desfavorável 
aos pequenos, aos seringueiros, aos índios, aos ribei-
rinhos e às figuras que trabalhavam em movimentos 
sociais, como Chico, para mim, a maior referência de 
preocupação com o meio ambiente em nosso País. 
Tive o privilégio de conviver com ele. Ele era um exímio 
negociador. Chico Mendes era um exímio negociador, 
tinha posições firmes, negociava e, obviamente, con-
seguiu nos deixar um legado que mudou a história do 
Acre. Quando governei o Acre, foi inspirado em suas 
idéias. Foi também inspirado na sua maneira de agir 
que consegui conciliar e fazer o Zoneamento Ecológico 
Econômico do Acre, sentando fazendeiro com serin-
gueiro, sindicalista de empregado com sindicalista pa-
tronal, selando a paz no Acre. Isso nós conquistamos. 
Com o zoneamento, paramos com a destruição, e o 
Acre passou a ser referência positiva nos indicadores 
sociais, ambientais e econômicos.

Aqui no Senado, aqui no Congresso, as dificul-
dades – eu diria – eram maiores ainda, porque não 
havia governador e governados. Aqui, cada um é uma 
instituição, como se diz. E a causa ambiental, esse 
equilíbrio que V. Exª queria, e colocou suas digitais 
no texto, eu também procurei ajudar, e muitos colegas 

queriam, não tem voto, não tem maioria. Quem está 
me ouvindo, quem está me assistindo...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pre-
sidente, como dividi o tempo aqui com o meu queri-
do Senador Luiz Henrique, e tendo em vista que nós 
vencemos uma matéria, o Congresso venceu uma das 
matérias que pareciam impossíveis, gostaria de pedir 
um pouquinho de tempo a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O tema merece o tempo que V. Exª entender 
necessário, caro Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado. Só mais um pouco. Agradeço a V. Exª. 

Mas o problema é que quem está em casa não 
entende que a causa ambiental não tem voto na Câ-
mara e no Senado. Os votos que temos aqui são uma 
minoria. Nesta Casa há muitas pessoas de bom sen-
so, como também há na Câmara, mas, às vezes, os 
interesses falam mais alto. 

Quando se votou ou quando o Brasil conquistou 
mudanças, por exemplo, de reserva legal, firmou as 
APPs, vamos lembrar em que tempo foi isso. Foi uma 
medida provisória impositiva, Senador Luiz Henrique, 
que, naquela época, se não fosse apreciada, seria 
renovada mês a mês. E, depois de renovada mês a 
mês, ela também ganharia força de lei. Foi assim que o 
Brasil conquistou algumas das importantes mudanças 
na legislação ambiental, no Código Florestal brasileiro. 
Foi dessa maneira. 

Os tempos são outros. Não adianta quererem 
culpar a Presidenta Dilma, o Governo. Omitiram-se, e 
agora jogam a culpa no Governo. Eu venho do movi-
mento ambiental, tenho muito orgulho. Trago comigo 
muitos ensinamentos e vou seguir neles, porque te-
nho bons amigos, tenho em muitas pessoas que es-
tão envolvidas no movimento ambiental um exemplo 
de vida para mim. 

Mas há algo estranho acontecendo no País. Onde 
estavam os que lideram o movimento ambiental quan-
do nós estávamos decidindo, ontem, aqui no Senado, 
sem voto, uma das mais importantes leis ambientais 
do Brasil, que é o nosso Código Florestal? Pedi mobi-
lização. Eu não sei, eu acho que estamos vivendo um 
momento não muito feliz para o movimento ambiental 
ou parte do movimento ambiental brasileiro. Reafirmo: 
é no movimento ambiental brasileiro que eu me inspiro 
para ajudar o Brasil e o mundo a colocar os dois pés 
no século XXI. 
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Não acredito que vamos conseguir mudar o pa-
drão de produção e consumo do mundo, para o mundo 
chegar a ser sustentável, se não for com uma socie-
dade organizada. Hoje, sei das dificuldades que o mo-
vimento ambiental vive, que as ONGs vivem, porque 
dali venho, sou do conselho de algumas. Dificuldades 
de financiamento, a insensibilidade de quem poderia 
estar ajudando, para que esse movimento pudesse 
crescer e se multiplicar na sociedade. 

Mas é lamentável, é lamentável, porque, se nós 
não temos voto aqui, nós podíamos ter um envolvimen-
to maior de setores que são tão importantes, que me 
ajudaram tanto a construir o texto do Senado.

Eu estou fazendo um registro, mas eu queria, Se-
nador Luiz Henrique, Senadores Sérgio Souza e Ani-
bal, e todos que estão me assistindo, perguntar: qual 
é o Código Floresta de que o Brasil precisa? Qual é o 
Código Florestal de que nós precisamos?

O Brasil, certamente, precisa de um Código di-
ferente do que nós votamos, para que o País possa, 
sim, se firmar como um líder mundial na produção de 
alimentos, mas um líder mundial no cuidado com seus 
recursos naturais.

Esse não foi o Código votado ontem. Lamentavel-
mente, não foi, porque também, ontem, nós tínhamos 
de fazer, como V. Exª disse, o impossível.

As pessoas não sabem que aqui há um Regi-
mento Comum e que a gente tem de cumprir regras. 
Basta um Deputado, numa Comissão de Deputados 
e Senadores, levantar uma questão de ordem para 
derrubar a votação de uma matéria.

Como nós tínhamos tido uma tragédia de votação 
15 dias antes, em que se tirou a proteção das APPs 
em rios temporários, que são a metade dos nossos 
rios, que formam os rios permanentes, nós tínhamos 
de voltar atrás nessa votação e evitar as que viriam, 
tão trágicas quanto aquela.

Como é que se faz isso tendo um Plenário da-
quele e tendo de ter todos os Deputados e Senadores 
concordando com o texto de V. Exª? Foi muito difícil. 
Era o impossível. “Ah, é só deixar o caos, não votar 
nada.” Não vota nada? Aqui, a maioria tem voto para 
votar as coisas.

Nós temos de entender que não é com auto-
ritarismo, não é no grito e na marra que nós vamos 
seguir melhorando a legislação do Brasil. Não é nos 
desentendendo, não é nos afastando; ao contrário, é 
nos aproximando, inclusive aproximando aqueles que 
fazem da causa ambiental uma causa de vida dos pro-
dutores familiares, que não estão capitalizados, que 
não usam tecnologia.

Nós temos 5,5 milhões de propriedades no Bra-
sil, Senador.

Nós flexibilizamos a legislação, não a espinha 
dorsal dela, porque ela segue tão rígida quanto antes, 
não adianta alguém querer disfarçar isso.

O passivo ambiental, a recuperação de florestas 
foi flexibilizada para os pequenos. Eles são 90% dos 
proprietários do Brasil, mas ocupam 25% da terra. Em 
75% da área do Brasil, nós temos rigidez na recompo-
sição do passivo ambiental.

Queria falar rapidamente, então, de mais um 
avanço. O Brasil está implantando o CAR – Cadastro 
Ambiental Rural. O Brasil está pondo, pela primeira 
vez na história, um Programa de Regularização Am-
biental, Senador Sérgio Souza. O PRA, Senador Luiz 
Henrique, não é de brincadeira.

Ontem, nós fizemos uma votação, mudamos uma 
regra: dividimos com os Estados que vão fazer o PRA 
– Programa de Regularização Ambiental – a responsa-
bilidade de definir se a recomposição no rio vai ser de 
20m ou de 100m. Estabelecemos o limite na lei geral, 
como deve ser uma lei geral brasileira.

Ontem, nós demos um passo melhor do que o 
que estava na lei, porque onde houver uma bacia hi-
drográfica com uma situação crítica é só o Estado es-
tabelecer, a partir de uma composição técnica, que no 
PRA a recomposição ali tem de ser de 100m. E aí, nós 
temos uma proposta muito melhor do que a outra, por 
esse aspecto. Agora, se o PRA é para brincadeira, aí, 
obviamente, nós ontem não fizemos o certo.

Queria dizer também que todo esse embate radi-
calizado de um lado e de outro não trouxe uma árvore de 
volta para o nosso País, que foi desmatado ilegalmen-
te em área onde não podia haver desmatamento. Nós 
agora estamos saindo da política do faz de conta. Nós 
agora estamos trabalhando para que o Brasil possa ter 
o maior programa do mundo de recomposição florestal. 
O maior programa do mundo de recomposição florestal. 
Eu sou crítico ao modelo de gestão florestal do Brasil. 
O Brasil ainda segue tratando floresta como um pro-
blema. Floresta não é um problema, floresta é solução. 
Floresta é um ativo econômico tão ou mais importante 
que o agronegócio. Ouso dizer isso. Obviamente, como 
do agronegócio nós temos também alimentos, eu não 
posso fazer uma comparação. Eu tenho de dizer que, 
sim, em um mundo com 7 bilhões de pessoas, onde 
há 1,5 bilhão de pessoas que não têm acesso a água 
potável, que não têm acesso a alimentação básica, a 
produção de alimentos é fundamental.

Mas como nós vamos ter, como o Brasil vai lide-
rar o mundo e vai ser o maior produtor de alimentos 
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do mundo? Usando o modelo de produção do século 
passado? Não. Quando se criou o Código Florestal, 
em 1934, foram pessoas do Ministério da Agricultura 
que disseram: “Desse jeito, o Brasil está destruindo 
tudo”. Fizeram o Código Florestal de 1934 porque es-
tavam acabando com a Mata Atlântica. Quanto sobrou 
de Mata Atlântica? Sobraram 6%. Seis por cento! E 
nós temos, ainda, os outros biomas: o Cerrado – que 
sofre uma pressão violenta, que é tão bem defendido 
pelo Senador Rodrigo Rollemberg – e também a nos-
sa floresta amazônica.

Então, eu acho que há outro avanço também 
que a Presidenta Dilma e nós fizemos, Senador Luiz 
Henrique, que é tratar o pequeno produtor com cari-
nho, com respeito. Não é com um funcionário armado, 
ameaçando, multando, aplicando multa maior do que o 
valor da propriedade do coitado do agricultor, que nós 
vamos mudar isso, ou que vamos trazer a sociedade 
para respeitar mais o meio ambiente, as regras. Não é 
dessa maneira. Isso não funcionou. Cinquenta bilhões 
de multas, ninguém paga, faz de conta, e parecia que 
estava tudo bem. Entrou ministro, saiu ministro, e o pro-
blema seguiu crescendo. Nós agora estamos mudando 
isso. A Ministra Izabella tem uma responsabilidade, ela 
ajudou no que pôde.

Ontem, eu estava lendo aqui nos jornais esse 
texto. Abri aqui a Folha de S.Paulo. Aliás, não está 
nas primeiras páginas. A grande imprensa do Brasil 
está vendo outros interesses mais importantes que 
a questão ambiental. A questão ambiental, o Código 
Florestal é mais importante do que muitas coisas que 
estão aqui colocando. Lamentavelmente, não ocupou 
tanto espaço. Mas sei do esforço de jornalistas, aqui, 
que trabalharam também nas madrugadas, nos dias, 
para cobrir.

Aqui se está colocando que o Governo cedeu. A 
negociação ontem não foi de governo. Aliás, o Sena-
dor Luiz Henrique e eu queríamos mais articulação do 
Governo, na hora de compor a comissão, na hora de 
priorizar esta matéria aqui dentro. Mas nós ajudamos 
no que pudemos, sem votos.

O Deputado Bohn Gass cumpriu um bom papel 
como Presidente da Comissão, e eu lhe agradeço aqui 
da tribuna do Senado. O Deputado Edinho Araújo, 
Revisor, cumpriu um papel extraordinário, auxiliando 
V. Exª. E o entendimento é que o que foi votado on-
tem possa passar no plenário da Câmara e aqui no 
Senado Federal.

Eu concluo, Sr. Presidente, as minhas palavras 
dizendo que não foi nada fácil. Eu até agradeço porque 
fui citado no Diap quando mal cheguei aqui, no ano 

passado, certamente por conta do trabalho do Código. 
Este ano, o meu nome foi colocado de novo.

Ontem, eu conversava com o Rodrigo e disse: 
“Olha, eu não sei se eu era merecedor de ter sido es-
colhido”. Eu agradeço. Eu mal cheguei, não tenho ainda 
os ensinamentos – que o tempo certamente vai me dar, 
se Deus quiser – para ser um parlamentar. Ainda estou 
procurando ser um bom parlamentar, inspirando-me na 
Marina e no Tião, que foram grandes parlamentares 
nesta Casa. Junto com o meu companheiro Anibal, 
estamos aqui batalhando todos os dias. Mas, depois 
de ontem, eu falei: “Rapaz, eu acho que esse pessoal 
não errou, pelo menos, porque foi muito difícil”. Como 
é que se faz isso?

Eu confesso, Senador, sem o senhor na rela-
toria, sem o Bohn Gass na Presidência, sem líderes 
como o Pimentel lá, sem a contribuição de um Rodrigo 
Rollemberg, sem a contribuição de Moka e de tantos 
que estavam aqui, dos Deputados que ajudaram tam-
bém – o conjunto de Deputados que têm na luta rural 
a sua causa de vida –, a gente não teria conseguido. 
Foi uma soma.

Lamentavelmente, talvez alguns não compreen-
dam o trabalho que nós fizemos ontem para o Brasil, 
o que nós evitamos ontem. As pessoas não têm di-
mensão da tragédia que seria o Código Florestal se a 
gente seguisse votando aqueles destaques na mesma 
linha do que tinha sido votado. Companheiros, amigos 
que são da causa ambiental, nós temos que rever uma 
maneira de atuar! O tempo de, no grito, ou na cobran-
ça, ou alguém mandando, como patrão, para os outros 
obedecerem, passou. Não importa que a gente esteja 
defendendo a melhor causa. O debate tem que acon-
tecer, o convencimento. Vencer pelo voto.

Lamento que a causa ambiental, depois de tanto 
tempo, ainda não leve, ainda não garanta uma banca-
da expressiva aqui que nos ajude a melhor negociar. 
Fica esse desafio. Se seguirmos desse jeito, vamos ter 
que seguir trabalhando para haver milagres como o de 
ontem, para que a gente não tenha uma modificação 
que possa danificar, definitivamente, a legislação am-
biental do Brasil.

Então, Sr. Presidente, muito obrigado pela com-
preensão de V. Exª. Queria, mais uma vez, dizer que 
todos os produtores do Brasil e também aqueles que 
trabalham na defesa do ambiente, eu acho que, de al-
guma maneira, todos nós temos que tirar ensinamentos 
desse debate, dessa atualização do Código Florestal. 
Tivemos ganhos, tivemos perdas, mas acho que, se 
não avançamos, nós pelo menos estamos mantendo 
a oportunidade de, num futuro próximo, seguir avan-
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çando com a legislação ambiental e seguir avançando 
para que a produção agropecuária do Brasil se encon-
tre com a sustentabilidade e ajude o mundo a ser um 
mundo sustentável.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Caro Senador Jorge Viana, quem ganhou ontem 
não foi a causa ambientalista, não foi a causa ruralis-
ta. Quem ganhou ontem foi a sociedade brasileira, foi 
o Brasil por inteiro, porque nós promovemos um texto 
que não é o mais ideal para o meio ambiente, também 
não é o mais ideal, vamos dizer, do ponto de vista da 
produção de alimento, mas foi o possível. E isso foi 
o consenso construído pelo Senador Luiz Henrique. 
Porque não é fácil construir um consenso com bases 
partidárias, com ideologias muito bem definidas dentro 
do Congresso Nacional. Então, ontem nós produzimos 
um equilíbrio. Um equilíbrio necessário para o Brasil 
continuar avançando como a potência ambiental que 
é, e vai crescer muito mais, tendo regras muito mais 
claras dentro de uma lei que vai ter aplicabilidade, por-
que a que nós tínhamos, que datava de 65 – o anterior 
Código Florestal –, não tinha aplicabilidade na prática; 
nós sabemos disso. O produtor rural não conseguia 
fazer isso, e nem o ambientalista conseguia mover as 
ações necessárias para que houvesse aplicabilidade 
daquela lei. Agora, nós chegamos a um bom termo, e 
esse bom termo é para o Brasil.

Parabéns a V. Exª pela condução das negociações 
lá dentro dessa Comissão Mista que aprovou ontem o 
relatório do Senador Luiz Henrique!

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agra-
deço e, mais uma vez, digo: ontem, nós trabalhamos 
para salvar, para evitar uma tragédia na legislação 
ambiental e para os agricultores, que não podem viver 
na insegurança jurídica, que precisam ter paz, e, ao 
mesmo tempo, para o nosso meio ambiente. Acho que 
nós conseguimos evitar o mal maior e fizemos algo que 
foi o possível. E eu acho que o Brasil tem uma lei ra-
zoável e que precisa de novas mudanças para melhor.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – E, por isso, estamos nós aqui, Congressistas.

Concedo a palavra, como próximo orador ins-
crito, ao Senador Anibal Diniz, Senador também do 
Estado do Acre, esse Estado que tanto defende as 
causas ambientais.

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental, Se-
nador Anibal.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senador Sérgio Souza. Eu quero iniciar minhas 

palavras, primeiro, congratulando-me com os Senado-
res Luiz Henrique e Jorge Viana pela belíssima forma 
como eles conduziram a construção do consenso on-
tem na MP nº 571, chegando a um entendimento em 
favor das nossas florestas, dos nossos mananciais e 
conseguindo a unanimidade, que é algo muito impor-
tante na política. 

Eu entendo a política e os avanços como a arte 
da construção dos consensos. Quando se consegue 
fazer com que diferentes posicionamentos consigam 
convergir para a defesa de algo que é bom para todos, 
é a prova da boa política. Então, ontem, aqui no Senado 
Federal, praticou-se a boa política na Comissão Mis-
ta, envolvendo Deputados e Senadores. Assim, temos 
mesmo é que cumprimentar o trabalho magistral de-
senvolvido pelo Senador Luiz Henrique, pelo Senador 
Jorge Viana, pelo Deputado Bohn Gass e por todos 
que estavam compondo a Comissão e chegaram ao 
bom entendimento para o bem das florestas, do meio 
ambiente e também da nossa produção agropecuária 
brasileira. Isso é muito importante para o nosso equi-
líbrio comercial e, principalmente, para a contribuição 
brasileira na produção de alimentos neste mundo cada 
vez mais necessitado de alimento para dar conta da 
grande necessidade de uma população crescente, que 
necessita de saídas criativas que não agridam o meio 
ambiente, mas que também não coloquem em colapso 
a produção de alimentos.

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar hoje a tra-
jetória positiva e corajosa que vive a condução econô-
mica do País nos últimos 12 meses, especificamente 
em relação à redução consistente da taxa básica de 
juros, a taxa Selic. A decisão do Copom – Comitê de 
Política Monetária do Banco Central de reduzir, na 
noite de ontem, quarta-feira, a taxa básica de juros 
para 7,5% ao ano abre espaço para que o País pos-
sa chegar ao fim de 2012 com a menor taxa de juros 
da história brasileira. A proposta é que a Selic possa 
chegar a 7% ou a 7,25% ao ano no mês de dezembro, 
fato inédito que nos levará ao menor nível da série his-
tórica desde a criação do Copom, em 1996. Avaliamos 
que o esforço do Governo da Presidenta Dilma e da 
equipe econômica até aqui é realmente digno de re-
ferência e que os resultados favoráveis já se refletem 
em financiamentos mais atraentes para o consumidor, 
que serão ainda mais expressivos num futuro próximo. 

Ainda que tenhamos necessariamente de reco-
nhecer que, mesmo com as reduções, o Brasil perma-
necerá dono de uma das maiores taxas de juros reais 
do mundo, não podemos ignorar o salto dado na direção 
de uma economia menos assimétrica. Com uma taxa 
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Selic de 7% ao ano, que é o objetivo até o final deste 
ano, ou próximo disso, o Brasil irá ocupar o sétimo lugar 
entre os países com maior juro real do mundo, resul-
tado muito alto, sim, mas melhor que antes. A taxa de 
juros real brasileira seria de 1,5% atrás da China, que 
tem juro real de 4,1%; o Chile tem uma taxa de 2,4% 
ao ano; a Austrália tem uma taxa de 2,3%; a Rússia 
tem um juro real de 2,3%; a Colômbia tem juros de 
1,7% e a Malásia tem uma taxa de 1,6%, numa lista 
elaborada levando em conta a inflação projetada para 
os próximos 12 meses.

Ainda que figurando, a contragosto, entre os pa-
íses com as maiores taxas de juros, devemos consi-
derar o quanto avançamos, lembrando que, de janei-
ro de 2010 até o mês de março deste ano de 2012, 
o Brasil era um dos primeiros países com maior taxa 
de juros real.

A trajetória de redução da taxa Selic, que, desde 
agosto do ano passado, ou seja, em 12 meses, caiu 
de 12,5% ao ano para os atuais 7,5% ao ano, melho-
rou nosso ambiente interno, com uma folga monetária 
sem precedentes e uma taxa básica abaixo de dois 
dígitos. Estamos, provavelmente, além do imaginado 
para esse período de tempo.

Já para as próximas reuniões, é esperado certo 
pé no freio e uma redução menor, ou mesmo nenhuma 
redução da taxa Selic, devido ao risco de pressão na 
inflação, por causa da alta internacional do preço das 
commodities, mas, também, levando em conta o fato de 
a economia brasileira já apresentar sinais de que deve 
melhorar seu desempenho neste segundo semestre.

Acreditamos que os incentivos dados pelo Go-
verno e a redução dos juros básicos vão, efetivamente, 
produzir efeitos importantes em nosso cenário nacio-
nal, talvez não tanto em relação ao crédito direto ao 
consumidor, que ainda é vitimado pelo spread bancário 
altíssimo e pelo abismo entre a taxa Selic e os juros de 
cerca de 100% ao ano, pagos pelo consumidor. Tam-
pouco é esperado um impacto direto, pelo menos de 
imediato, na geração de postos de trabalho.

Mas, na avaliação de especialistas em finanças 
públicas, essas iniciativas, sem dúvida, abrem margem 
para um menor custo da dívida federal, o que significa 
mais dinheiro para superar gargalos importantes, entre 
eles a deficiência em infraestrutura e a melhoria dos 
programas sociais. E isso não é pouco.

Ainda temos um longo trecho sem asfalto a per-
correr, mas, com certeza, as máquinas estão na pista, 
e nós temos que reconhecer o esforço que o Governo 
da Presidenta Dilma e sua equipe econômica estão 
fazendo, no sentido de manter os juros sob controle e 

ter uma política permanente de incentivo à produção, 
criando condições para maiores investimentos, mais 
geração de emprego e, principalmente, maior inves-
timento em ação social para melhorar a qualidade de 
vida do nosso povo.

Sr. Presidente, gostaria de informar também que 
é com muita satisfação que amanhã, sexta-feira, vamos 
participar, em Rio Branco, da inauguração da Rodo-
viária Internacional, construída pela Prefeitura da ca-
pital, pelo Prefeito Raimundo Angelim. Trata-se de um 
investimento de R$17 milhões, sendo R$5,85 milhões 
de recursos conveniados do Ministério do Turismo, e 
R$11,15 milhões de recursos próprios da Prefeitura 
de Rio Branco.

Vale ressaltar que o Prefeito Raimundo Angelim, 
que está concluindo o seu oitavo ano de administração, 
fez uma gestão memorável em Rio Branco, com obras 
de altíssimo impacto para melhorar a vida da popula-
ção de Rio Branco e com uma atenção muito especial 
às políticas sociais, principalmente a educação, já que 
a Prefeitura de Rio Branco, com o Prefeito Raimundo 
Angelim, conseguiu recuperar o ritmo que havia sido 
imprimido no período de 1993/1996, quando Jorge 
Viana era Prefeito de Rio Branco. 

Tivemos, no período de 1993/1996, um grande 
salto de qualidade na educação. Logo em seguida, no 
entanto, tivemos oito anos de paralisia. Só com a volta 
da Frente Popular, tendo à frente da Prefeitura de Rio 
Branco o Prefeito Raimundo Angelim, é que tivemos 
de volta um avanço importante na educação e investi-
mentos na área social. Com isso, o Prefeito Raimundo 
Angelim conseguiu muitos prêmios e obteve vários re-
conhecimentos pelas políticas públicas desenvolvidas 
e também conseguiu fazer grandes investimentos em 
obras de impacto. 

Essa Rodoviária Internacional, por exemplo, vai 
ser um cartão postal muito interessante da cidade de 
Rio Branco. Construída em dois pavimentos, a nova 
rodoviária vai proporcionar maior conforto no embarque 
e desembarque de turistas que visitam o Acre vindo de 
outros Estados e também dos países vizinhos, como o 
Peru e a Bolívia, além de melhorar o atendimento dos 
passageiros das viagens interestaduais.

É um novo marco da interligação fronteiriça Bra-
sil, Bolívia, Peru. Deverão ser atendidos cerca de 40 
mil passageiros por mês, com previsão de fluxo de 
chegadas/partidas de 60 ônibus por dia.

Executada pela empresa acreana Albuquerque 
Engenharia, a implantação da edificação valoriza a 
vegetação existente no terreno.
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A forma arquitetônica faz uso de concreto armado 
e estruturas metálicas, tendo como base a identidade 
regional e o conforto ambiental.

A nova rodoviária tem 14 baias de ônibus com 
galeria para embarque e desembarque, instalações 
sanitárias para o público e funcionários, área adminis-
trativa, sala de reuniões, boxe da Polícia Militar, boxe 
de fiscalização do Deracre, Juizado da Infância e da 
Juventude, área de vacinação da Secretaria Municipal 
de Saúde, além de 20 guichês de vendas de passagens 
para as empresas de ônibus, um estacionamento para 
165 carros de passeio livre e outro tarifado, estaciona-
mento com vagas para taxistas, guarita de segurança, 
área de espera, praça de alimentação, balcão de in-
formações ao turista, lojas de serviço e espaço para 
a comercialização de artesanato local – tudo isso em 
uma estrutura completamente nova e moderna. Isso 
significa muito para a nossa cidade de Rio Branco, que 
dispunha até então de uma rodoviária que já, há muito 
tempo, não atendia com dignidade a nossa população, 
em descompasso com o desenvolvimento que vem 
acontecendo no Estado do Acre, e principalmente na 
cidade de Rio Branco. Tanto que a antiga rodoviária, 
construída em 1990 na Cidade Nova, será demolida 
para dar lugar a uma praça de esporte, lazer e cultura 
para todas as faixas etárias.

Agora, a nova rodoviária, como já mencionei, além 
de ser mais um marco na integração com o Pacífico, 
através do Acre, significará mais dignidade também 
para o cidadão rio-branquense.

Na nova rodoviária será implantado um terminal 
de integração das linhas de ônibus urbanas de todo 
o Segundo Distrito de Rio Branco, em que o cidadão 
poderá fazer a integração sem pagar nenhum centa-
vo a mais pela passagem, podendo fazer a mudança 
de ônibus e chegar ao terminal sem pagamento ex-
tra. Essa é uma antiga reivindicação da população do 
Segundo Distrito.

Como faz parte do Plano Diretor da cidade de Rio 
Branco, a Prefeitura tomou o cuidado de desapropriar 
mais 13 hectares de terras de área próxima à rodovi-
ária, onde deve ser desenvolvido um projeto de paisa-
gismo com bosques e, provavelmente, um zoológico, 
evitando-se assim a especulação imobiliária e evitando 
que o entorno seja tomado por bares, lanchonetes e 
prédios fora das especificações. Certamente será um 
novo e belo cartão postal da nossa capital, Rio Branco, 
e mais um espaço de cultura, lazer e visitação pública.

Este, Sr. Presidente, é um feito que demonstra 
todo o cuidado que o Prefeito Raimundo Angelim e sua 
equipe têm para com a nossa cidade de Rio Branco

E é fundamental fazermos esse reconhecimento 
aqui, na condição de Senador da República, porque 
temos acompanhado a vida institucional da cidade de 
Rio Branco, capital do Estado do Acre, ao longo das 
últimas três décadas. E vale a pena reforçar que a 
cidade de Rio Branco saiu da condição de município 
interiorano, sem condições de infraestrutura e de qua-
lidade de vida para as pessoas, e hoje é uma cidade 
bem apresentável. As pessoas que visitam Rio Branco 
normalmente têm um impacto muito positivo em razão 
de tudo o que veem: arborização, ciclovias, espaços de 
caminhadas, espaços urbanos, equipamentos urbanos 
para usufruto da coletividade. 

Então, Rio Branco é uma cidade que apresenta 
qualidade de vida considerável. Tem problemas sim, 
tem situações desafiadoras na periferia da cidade como 
toda cidade, como todo núcleo urbano com maior den-
sidade populacional, mas é muito importante fazer um 
reconhecimento público de quanto o Prefeito Raimun-
do Angelim, do Partido dos Trabalhadores e da Frente 
Popular, contribuiu para melhorar a qualidade da nossa 
cidade nos últimos oito anos. 

Dessa maneira, termino este pronunciamento fa-
zendo um cumprimento especial ao Prefeito Raimundo 
Angelim e reafirmando que amanhã, sexta-feira, às 17 
horas, estarei ao seu lado juntamente com o Gover-
nador Tião Viana e, acredito, o Senador Jorge Viana, 
participando do ato de inauguração desse novo espaço, 
que é a Rodoviária Internacional de Rio Branco. Essa 
rodoviária, como disse, vai atender tanto a demanda 
de viagens interestaduais quanto a de viagens inter-
nacionais para o Peru e para a Bolívia via Acre, que 
vão passar exatamente por Rio Branco.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço 
a atenção de todos e cumprimento todos os Senadores 
pelo sucesso do nosso esforço concentrado desta se-
mana. Vou viajar na esperança de que, na nossa volta, 
tenhamos o mesmo sucesso na apreciação e aprovação 
das matérias que estarão na pauta do nosso próximo 
esforço do mês de setembro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Pela ordem, concedo a palavra à Senadora 
Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente 
Sérgio Souza, o Senador Anibal Diniz acabou de fazer 



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 31 45223 

referência – eu queria endossar as palavras dele – ao 
que foi feito ontem na Comissão Mista que tratou da 
Medida Provisória nº 571, que diz respeito à criação 
de um marco regulatório para a questão ambiental 
no Brasil, que impacta diretamente sobre a produção 
agropecuária brasileira.

Esse foi um resultado de ampla e exaustiva ne-
gociação. Já comentamos isso hoje, pela manhã, na 
nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da 
qual V. Exª faz parte. V. Exª é membro atuante nessa 
Comissão, presidida hoje pelo nosso Senador Wal-
demir Moka. O titular é o Senador Acir Gurgacz, que 
está licenciado.

Eu queria aproveitar o ensejo para renovar os 
cumprimentos aos líderes, pelo esforço que fizeram, e 
aos Relatores Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana 
e também ao Presidente Elvino Bohn Gass. Também 
ressalto a atuação dos parlamentares que se empe-
nharam nessa conclusão positiva, porque é uma con-
clusão de interesse nacional.

A propósito disso, aproveito a oportunidade para 
convidá-lo, para convidar os nossos colegas Senadores 
e Senadoras e todos os interessados nessa matéria, 
porque, amanhã, a partir das 14 horas, numa audi-
ência pública da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado Federal na Expointer, em Esteio, 
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, debateremos a 
aplicabilidade do Código Florestal a partir do que foi 
deliberado ontem pela Comissão Mista. É claro que fal-
ta ainda a Câmara dar seu aval final sobre a matéria, 
mas, independentemente disso, nós vamos discutir o 
assunto na presença de especialistas. Também espero 
contar com a presença do nosso Ministro e Deputado 
Mendes Ribeiro Filho, porque é um evento importante, 
que marca também os 85 anos de existência da Fede-
ração de Agricultura do Rio Grande do Sul.

Então, penso que será um ambiente oportuno, 
porque, na Expointer, toda a vitrine do setor da pro-
dução agropecuária se faz representar: a agricultura 
familiar, que tem um pavilhão de grande visibilidade, 
um enorme pavilhão, que cresce a cada ano, revelan-
do a dinâmica dessa produção agropecuária que é a 
agricultura familiar; a agricultura empresarial; a área 
de maquinário; o setor de genética da bovinocultura; a 
ovinocultura; o setor de equinos; o setor de tecnologia; 
a área de fertilizante, e assim por diante. É o conjunto 
que estará lá, junto com os veículos de comunicação. 
Todos estarão lá, como os que têm sede em Porto Ale-
gre e fazem um trabalho muito grande na divulgação 
desse grande evento.

Eu também queria renovar o convite para a audi-
ência pública que é transmitida pela TV Senado, com 
a participação on-line dos nossos telespectadores.

Obrigada, caro Presidente Sérgio Souza, pela 
acolhida ao uso da palavra pela ordem, em que estou 
comunicando essa audiência pública na Expointer, 
amanhã, das 14 horas às 16 horas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senadora Ana Amélia. Convido V. 
Exª a assumir a Presidência, para que eu possa fazer 
meu pronunciamento.

Quero dizer, Senadora Ana Amélia, que, infeliz-
mente, não poderei estar presente no evento. Ama-
nhã, será a posse do Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, o Presidente eleito Felix Fischer, que é um 
paranaense. Eu estarei lá, prestigiando-o.

Antes de passar a Presidência a V. Exª, eu gos-
taria de fazer o registro de que, no último dia 22 de 
agosto, a Sociedade Árabe Brasileira Beneficente fez 
64 anos de fundação. A Sociedade Árabe Brasileira 
Beneficente, ao longo desses 64 anos, recebeu em-
baixadores de outros países, intermediou a ida de 
autoridades brasileiras para visita a países árabes e 
fomentou o intercâmbio social, cultural, comercial e 
turístico entre o Brasil e os países por ela representa-
dos. Seu Presidente é Moutih Ibrahim, que recebeu o 
título da Câmara Municipal de Curitiba, recentemente, 
como Cidadão Honorário de Curitiba.

Parabéns a toda a Sociedade Árabe Brasileira 
pelos seus 64 anos de fundação!

Passo a Presidência à nobre Senadora Ana Amélia.

O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido a fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Cumprimento a Srª Presidente, Senadora Ana Amélia; 
os Srs. Senadores e Senadoras; os telespectadores da 
TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado; os servi-
dores e todos aqueles que nos acompanham no final 
desta manhã e começo de tarde desta quinta-feira, 30 
de agosto de 2012.

Sra. Presidente, é com imensa satisfação, mes-
mo diante de todos os desafios, que nós celebramos, 
recentemente, os números agrícolas anunciados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
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tem como Ministro o Deputado Federal Mendes Ribei-
ro Filho, Deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Em relação à safra 2011/2012, conforme levan-
tamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a 
Conab, o resultado da produção de grãos registra um 
recorde, deve chegar a 165 milhões de toneladas. Um 
crescimento de quase 2% em relação à safra anterior, 
apesar das condições climáticas desfavoráveis em al-
gumas regiões do País, principalmente na região Sul 
e na região Nordeste, onde houve perdas significati-
vas na produção agropecuária. Mas, mesmo assim, o 
resultado representa um crescimento de 3,1 milhões 
de toneladas de grãos.

O destaque para a grande produção é o milho, 
mas o milho da segunda safra. O milho da segunda 
safra tem avançado e muito no Brasil, principalmente 
no Centro-Oeste e no Paraná. Algumas regiões, especi-
ficamente do Paraná, região de Campo Mourão, região 
oeste, região noroeste, são regiões cujo clima permite.

Mas aqui eu gostaria de fazer uma referência 
importante às empresas de pesquisas – principalmen-
te a Embrapa –, e às empresas estrangeiras – como 
a Bunge, a Cargill –, que trouxeram, nesses últimos 
anos, uma tecnologia para que pudéssemos aumentar 
a produtividade, gerando um menor ciclo da produção, 
e aí ter duas safras na região Centro-Oeste.

Lembro-me de um dado trazido pelo Senador 
Blairo Maggi, na Comissão de Agricultura do Senado, 
e repito isso por onde passo, de que na década de 80, 
quando se mudou para o Estado de Mato Grosso, dei-
xando a região oeste do Paraná, cidade de São Miguel 
do Iguaçu, eles produziam menos de 2.000 quilos de 
grãos por hectare. E hoje produzem mais de 10.000 
quilos de grãos por hectare. Isso é fantástico!

Mas não é só o aumento da produtividade, colher 
mais quilos de grãos, mais sacas desses cereais na 
mesma safra, é também a possibilidade de você ter 
mais de uma safra dentro de um mesmo ano. O Brasil 
tem se tornado muito eficiente nisso.

E tivemos também, Srª Presidente, no campo do 
milho, da segunda safra, um aumento de 72%, o que 
equivale a 16 milhões de toneladas em relação à úl-
tima safra, alcançando 38 milhões de toneladas. Vale 
lembrar que, no ano anterior, no período 2010/2011 o 
número de toneladas foi 22 milhões. Teve um acrésci-
mo então de 16 milhões de toneladas somente o milho 
safrinha, o milho da segunda safra.

Já a estimativa para safras consolidadas, primei-
ra e segunda safras, apresenta um crescimento de 
26,8%, o que corresponde a mais de 15 milhões de 

toneladas, totalizando 72 milhões de toneladas desse 
cereal, o milho.

E registro mais uma vez a importância das em-
presas de pesquisa. É interessante destacar o novo 
recorde, pois houve grande queda da soja, especifica-
mente por conta da seca no Rio Grande do Sul e da 
seca no Paraná. A queda foi em torno de 9 milhões de 
toneladas. Também houve queda no arroz, em torno 
de 2 milhões de toneladas.

A redução se deve às condições climáticas, que 
não foram favoráveis ao Sul e também ao Nordeste, 
principalmente às safras de feijão e também do arroz 
sequeiro produzido no Nordeste.

E aqui vem uma importante reflexão. Nós esta-
mos, aqui no Senado, construindo um novo plano de 
irrigação. Já passou pelo Senado, foi à Câmara; agora 
retorna, está na Comissão de Infraestrutura, onde sou o 
Relator; depois vai à Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária, de onde vem para o plenário desta Casa.

Veja a importância desse Plano Nacional de Irri-
gação: as quebras do arroz no Rio Grande do Sul, a da 
soja, no Paraná e no Rio Grande do Sul, e mais algumas 
lavouras, causaram um prejuízo gigante àqueles dois 
Estados, levando até mesmo Municípios a decretarem 
estado de calamidade pública, estado de emergência, 
a pedir socorro ao Governo Federal.

Então, precisamos construir, sim, um Plano Na-
cional de Irrigação, porque o que temos hoje? Temos 
um país que tem praticamente 12% de toda a água de 
superfície do planeta, e, de repente, vemos uma plan-
tação morrendo de sede! É inaceitável isso, digo em 
alto e bom som! Temos no Paraná o maior lago artificial 
do planeta, que é o Lago de Itaipu, e, a uma centena 
de metros, uma plantação morrendo de sede. Temos 
que mudar critérios, aqui no Congresso Nacional, com 
esse Plano Nacional de Irrigação, que vai garantir a 
estabilidade na produtividade.

Vimos, nos últimos dias, uma alta considerável 
nas commodities de soja e milho, que impactou direta-
mente no bolso do cidadão. Que bom para o produtor, 
que consegue recuperar um pouco das suas perdas 
dos últimos anos! Mas há uma instabilidade financeira 
que vai diretamente ao consumidor, no momento em 
que ele vai ao supermercado comprar um derivado 
de soja, um óleo, uma margarina, uma maionese, que 
têm, na base, a soja; ou quando ele vai comprar uma 
proteína animal, suína, avícola, que têm, na sua base, 
a ração que vem do milho e da soja.

Hoje, a Folha de S.Paulo traz uma notícia de 
que, em alguns casos, já subiram a proteína animal, 
suína e avícola, em torno de 50%, e que já está im-
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pactando também na bovina essa alta toda. Lógico, 
repito: que bom para o produtor rural! Melhorou mui-
to! Mas aumentou o custo, não o ganho do produtor 
rural, que melhorou um pouco, sim, mas não da forma 
como esperávamos.

Portanto, precisamos ter uma estabilidade porque 
o produtor rural também está tendo dificuldades, prin-
cipalmente o produtor de aves e suínos, para comprar 
a ração. E estamos vendo alguns frigoríficos no Bra-
sil, no Paraná e em Santa Catarina, com dificuldades 
para se manter, por conta do custo da ração, ou seja, 
do alimento para esses animais.

E por que gerou esse boom no preço da soja e 
do milho? Por conta da seca nos Estados Unidos, a 
maior seca dos últimos 40 anos, trazendo uma redução 
de quase 100 milhões de toneladas na produção des-
te cereal, que é o milho. Lógico, eles precisam tratar, 
cuidar dos seus lá, nos Estados Unidos. E onde é que 
tem milho? No Brasil, que produziu muito. Eles preci-
sam da soja, que é uma das bases da ração. Onde é 
que tem soja? No Brasil. Então, estamos vendo a im-
portância de termos um plano nacional de irrigação, 
para trazermos uma estabilidade na produção rural, 
não só no aumento da produtividade como na garan-
tia da produção.

Srª Presidente, a estiagem, no Nordeste, por 
exemplo, trouxe uma queda de 22% da safra. Votamos, 
aqui, uma medida provisória esta semana para socor-
rer municípios, principalmente do Nordeste, por conta 
de estado de emergência e calamidade decretado por 
conta da seca. Sabemos que a seca no Nordeste é re-
corrente, mas podemos ter uma solução. No Nordeste, 
em algumas regiões, a irrigação já resolve isso. E a 
quebra dessa safra, só no Nordeste, 3,53 milhões de 
toneladas de produtos.

De acordo com o estudo da Conab, Srª Presi-
dente, a estimativa total da área plantada no Brasil é 
de 50,81 milhões de hectares, com um crescimento 
de 1,9%, ou seja, 935 mil ha a mais do que na safra 
2010/2011, quando atingiu 49,87 milhões de hectares. 
Mas por que se dá isso? Não se dá isso porque houve 
desmatamento, avanço nas florestas, não, minha gente, 
principalmente se dá isso porque está havendo uma 
troca de áreas de pastagens por áreas de agricultura. 
No Paraná, isso acontece a passos largos, principal-
mente na região noroeste do meu Estado, região de 
Umuarama, região de Paranavaí, Nova Londrina, ve-
mos isso ocorrendo na integração, às vezes, lavoura, 
pecuária e floresta.

E, aí, quero fazer uma referência ao Plano ABC, 
este plano da agricultura de baixo carbono que o Go-

verno Federal tem colocado recursos pesados a juros 
baratíssimos, para recuperarmos áreas degradadas 
e transformarmos essas áreas em áreas produtivas. 
Porque, com os dados trazidos nas audiências que 
fizemos para discutir o Código Florestal aqui no Con-
gresso Nacional, percebemos o tamanho de áreas 
degradadas, a quantidade de áreas degradadas que 
temos no Brasil, que podem ser convertidas em áreas 
de alta produtividade.

Então, Srª Presidente, percebemos com muita 
clareza que ainda temos alguns gargalos a serem re-
solvidos, como o Plano Nacional de Irrigação, o Mar-
co Regulatório dos Biocombustíveis – sou Relator de 
ambos aqui no Senado Federal –, o avanço que tive-
mos na questão do Código Florestal. Tanto eu quanto 
V. Exª subimos ontem à Tribuna para falar sobre esse 
consenso grandioso em que quem ganhou foi o Brasil. 
O Brasil é um país maravilhoso!

Para encerrar, alguns dados sobre o nosso Brasil. 
Olha o tamanho do Brasil! O complexo soja respondeu 
por 24,1 bilhões de dólares nas exportações na safra 
2011/2012; o açúcar e o etanol, por 16,4 bilhões de 
dólares; carnes, 15 bilhões de dólares; café, 8 bilhões; 
papel e celulose, 7 bilhões. Sabe quanto dá somente 
nesses cinco segmentos? Mais de 80 bilhões de dó-
lares em exportações. Sabe quanto foi a balança co-
mercial positiva no ano de 2011? Vinte e nove bilhões 
de dólares. Tira o agronegócio de dentro disso.

Quer ver um número interessante, que nos en-
tusiasma muito mais, a nós, que somos defensores 
da sustentabilidade, mas da produção de alimentos? 
Segundo estimativa do Centro de Pesquisas Avança-
das em Economia Aplicada, o Cepea, em 2011, o PIB 
do agronegócio brasileiro foi de 5,73, totalizando 942 
bilhões de reais. Esse foi o PIB do agronegócio brasi-
leiro. A economia nacional expandiu 2,7, o agronegócio, 
5,73, alcançando a economia nacional quatro trilhões 
de reais. Sabe o porquê disso? Houve um aumento 
do tamanho do agronegócio dentro do PIB brasileiro, 
que passou de 21,7% para 22,7%. Ou seja, quase ¼ 
de tudo que se produz no Brasil vem do agronegócio. 
O que quer dizer isso? A grande indústria brasileira é 
o agronegócio.

O setor contribuiu, Srª Presidente, só agora no 
mês de julho de 2012, com 23.951 empregos no se-
tor agropecuário. Teve um aumento de quase o dobro 
gerado no mesmo período no ano passado, de 13 mil 
empregos. Veja que fantástico é isso! Só no último 
ano, o setor agropecuário gerou mais de 165 mil em-
pregos no campo.
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Portanto, Srª Presidente; Srªs e Srs. Senadores, 
absolutamente inquestionável a relevância da produ-
ção agropecuária para a economia brasileira. As con-
tribuições do setor para a balança comercial, para a 
geração de emprego e renda e para a estabilidade dos 
preços é inestimável! Sendo assim, ganha em impor-
tância a construção do Código Florestal que garanta 
a capacidade de produzir alimentos do Brasil de forma 
sustentada e harmônica com o meio ambiente.

Segundo palavras do Secretário-Geral da ONU, 
Ban Ki-moon, o mundo terá de aumentar 50% da pro-
dução de alimentos até 2050 para atender à demanda 
mundial. E, nesse processo, a participação do setor 
produtivo agropecuário brasileiro será protagonista. 
Nós teremos aí um compromisso, uma obrigação de 
produzir pelo menos a metade disso. Tenhamos, por-
tanto, a atenção e cuidado devidos com um setor tão 
importante para nosso País e para o futuro do plane-
ta. Não somos só uma potência ambiental, somos o 
segundo maior produtor de alimentos do mundo. Este 
é o Brasil!

Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Cumprimento-o, Senador Sérgio Souza. Contra fatos 
não há argumentos. Esses dados são suficientemente 
fortes e reveladores da importância que tem o agrone-
gócio na pauta da exportação brasileira, que é nossa 
reserva cambial tão necessária para a estabilidade, 
não só a estabilidade dos preços no mercado interno, 
mas também com a valorização especialmente da soja 
e até do milho. Se, por um lado, beneficia o produtor 
com o preço alto; por outro, cria-se um problema para 
as cadeias produtivas da suinocultura, da avicultura, 
porque os preços da razão aumentaram muito e isso 
deve ser equalizado e resolvido para evitarmos que haja 
um prejuízo a esses setores que perdem competitivi-
dade neste momento. Mas a inteligência e habilidade 
da capacidade do setor produtivo brasileiro vão fazer 
a diferença, novamente, vencendo essas barreiras.

Também concordo com V. Exª quanto a ser uma 
necessidade urgente e inadiável. Não é só o Nordes-
te que tem problemas com secas, Senador Sérgio, o 
Rio Grande do Sul, nas últimas 10 safras agrícolas, 
em pelo menos seis houve incidência de seca em al-
gumas regiões do Estado. Então, cumprimento V. Exª 
por cobrar esse assunto novamente.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– O Senador Paulo Paim é o próximo orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 

Ana Amélia, que preside esta sessão, primeiro, informo 
que, ontem, quando me perguntaram, eu disse que iria 
a Pernambuco no dia de amanhã fazer duas palestras. 
Para ficar bem claro onde serão, a primeira palestra, 
sobre acessibilidade, o Seminário Nacional da Acessi-
bilidade, vai ser no Tribunal de Contas de Pernambuco, 
em que falarei. E à tarde falarei na OAB sobre o tema 
O Estatuto do Idoso e a Previdência que Queremos. 
Então, pela manhã, falo no Tribunal de Contas, para 
um público de, conforme me informaram, em torno de 
400 pessoas. E mesma coisa à tarde, na OAB, no Fó-
rum Desembargador Rodolfo Aureliano, das 14 horas 
– calculo eu – até às 17 horas. Só para esclarecer, 
porque ontem dei uma informação que não era precisa.

Mas, Sra. Presidenta, hoje pela manhã, realiza-
mos uma audiência pública para discutir os fundos de 
pensão e inúmeras preocupações dos mais variados 
fundos. V. Exª é testemunha do trabalho que temos 
feito, conjuntamente, na questão do Aerus. A Graziella 
e o Celso, que são os líderes na área sindical do mo-
vimento, não puderam estar presentes porque havia 
um seminário nacional de que participariam hoje, no 
Rio de Janeiro, mas pediram que eu lesse o seguinte 
documento: “Justiça mantém antecipação de tutela 
para aposentados do Aerus”.

Sra. Presidenta, recebi a informação da Fentac/
CUT – Federação Nacional dos Trabalhadores em Avia-
ção Civil, e do escritório de advocacia do Dr. Castagna 
Maia, que diz que a Justiça mantém a antecipação de 
tutela para aposentados do Aerus, e o recurso ingres-
sado pela Advocacia-Geral da União foi negado pelo 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A expectativa das entidades e dos advogados é 
de que a União pague, enfim, os benefícios aos apo-
sentados e pensionistas do Aerus, a partir do mês que 
vem. Inclusive, a previsão é o dia 4. 

E eles informam que, na terça-feira, dia 21/08, os 
diretores sindicais da Fentac e do Sindicato de Aero-
nautas e Aeroviários, Celso Klafke e Graziella Baggio, 
reuniram-se em Brasília com os advogados do escritório 
Castagna Maia, para discutir a ação do Aerus. Após 
a reunião, os advogados deixaram claro que estavam 
muito preocupados com o motivo do silêncio da AGU, 
e relatam aqui os acontecimentos da última semana. 

Após a decisão da Justiça a favor dos aposen-
tados do Aerus, a Advocacia-Geral da União (AGU) 
informou que já havia solicitado à Secretaria de Pre-
vidência Complementar (Previc) a informação sobre 
quanto custaria cumprir a decisão para a União. Toda-
via – por isso o motivo do silêncio –, a AGU, ao mes-
mo tempo em que consultava, entrou com um pedido 
de suspensão de liminar para cassar a antecipação 
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de tutela conquistada pelos sofridos aposentados e 
pensionistas do Aerus. 

Diante do recurso, os sindicalistas, pelo escritório 
do Dr. Maia, imediatamente foram à Justiça, entraram 
e discutiram os autos da ação. Um memorial da de-
fesa dos trabalhadores foi apresentado para justificar 
os motivos pelos quais a suspensão não deveria ser 
concedida. 

E na terça, dia 21, às 18 horas, saiu a decisão 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mantendo 
a vitória dos companheiros do Aerus. Assim, a ante-
cipação de tutela não foi negada. A decisão afirma:

Não há motivos para que a sentença não pro-
duza seus efeitos, frustrando, mais uma vez, 
justas expectativas de aposentados e pensio-
nistas de perceberem a complementação de 
seus proventos, após o julgamento do mérito 
da Ação Civil Pública [...], na primeira instân-
cia, como decidiu a Suprema Corte, no Agra-
vo Regimental na Suspensão de Liminar [...]

E indefere o pedido da União.
O escritório esclarece que a AGU ainda pode 

ingressar com outro recurso, porém, sem efeito sus-
pensivo. Vai ter de pagar.

Assim, a expectativa dos sindicalistas é de que 
a União pague as pensões e aposentadorias, como 
eu lembrava antes, no próximo mês, de preferência 
no dia 4. E caso não ocorra, os sindicalistas e a Fen-
tac, através da Central e de outros aliados, através do 
escritório do Dr. Maia, tomarão as medidas judiciais 
cabíveis e necessárias.

Os sindicalistas também estarão em Brasília du-
rante todo este mês, para conversar com os Senado-
res e demais autoridades, em defesa de uma solução 
definitiva para o caso Aerus.

Os sindicatos e a Associação de Pensionistas da 
Transbrasil ingressaram com a ação em 2004. Ganha-
ram uma tutela antecipada em 2006. A AGU derrubou 
a antecipação da tutela em 2008. Em 2010, houve 
audiência no Supremo Tribunal Federal, na qual a Su-
prema Corte, no agravo regimental, decidiu, naquela 
época, pela suspensão de liminar. Em 2012, no dia 13 
de julho, foi julgado o mérito da ação, aí, a favor dos 
aposentados e pensionistas, pelo Juiz Jamil Rosa de 
Jesus de Oliveira, da 14ª Vara Federal do DF.

Os inúmeros recursos interpostos pela União 
não possuem efeito suspensivo. Isso quer dizer que 
não são os recursos que estão criando obstáculos ao 
pagamento, mas a própria União, pelo visto, é que 
protela, a todo momento.

Eu espero que essa história termine, e termine 
bem para todos, e que a União, mais uma vez, não 
protele e cumpra a decisão da Justiça, pagando os 
companheiros do Aerus.

Conforme última informação, cerca de mil com-
panheiros já morreram na expectativa de receber o 
que lhes era de direito.

Essa demora em cumprir a decisão judicial é 
inadmissível sob todos os olhares, pois afronta o art. 
25, item II, alínea “c” do Pacto de São José da Costa 
Rica, que afirma que cabe ao Estado o compromisso 
de assegurar o cumprimento pelas autoridades de to-
das as decisões judiciais. 

Fere os princípios básicos da Constituição Fe-
deral, afronta as decisões do Juízo da 14ª Vara e do 
Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. Fere, 
também, os princípios que movem a Administração 
Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência. Por último, o desrespeito, que, 
para mim, é o mais grave, à vida humana, à dignida-
de de cada participante, que sonha receber aquilo a 
que tem direito. 

Assim, estamos aguardando para saber se a AGU, 
a União, pagará a folha de setembro. Em caso negativo, 
novas medidas – podem ter certeza – serão tomadas. 

Fica aqui o meu apelo à União, à AGU, para que 
não recorra mais uma vez. Vai ter que pagar um dia. É 
como eu digo aqui sobre inúmeros projetos que apre-
sento e em que vem alguém e pede vista, vem alguém 
e pede para tirar de pauta e jogar para outra semana: 
um dia vai ter que votar.

É como o direito de greve. Apresentei o projeto 
há sete anos. Não quiseram votar, não quiseram votar. 
Vão ter que votar. Hoje, aprovamos aqui requerimento 
para que o direito de greve passe pela Comissão de Di-
reitos Humanos e pela Comissão de Assuntos Sociais.

Não adianta protelar, protelar. Quem deve tem 
de pagar. E, nessa questão específica, sei que alguém 
vai dizer: “Mas isso é divida antiga, dos governos an-
teriores”. Não estou falando que é deste ou daquele 
governo. É dívida da União, e a União tem que pagar 
aos aposentados e também aos pensionistas.

Já sei que, quando chegar a Pernambuco, haverá 
uma delegação lá para conversar comigo, tanto sobre o 
reajuste dos aposentados e pensionistas – os aposen-
tados estão em todo o País –, como sobre a questão 
do Aerus e também sobre o fim do fator.

Conseguimos já algumas vitórias ao longo deste 
ano. Acho que as três que citei aqui nós temos que as-
segurar para este ano: a questão do Aerus, decidir de 
forma definitiva; garantir o reajuste real dos aposentados 
para janeiro; e o fim do fator previdenciário. Espero que 
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aconteça. Falta de bom combate com certeza não será. 
Faremos um bom debate aqui. Inclusive, se depender de 
mim, não é deixar aprovar o projeto que proíbe o direi-
to de greve, mas, sim, regulamentar o direito de greve.

Era isso, Senadora. Peço que considere na ínte-
gra o meu pronunciamento.

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, recebi a informação da FENTAC/CUT – 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação 
Civil e do Escritório de Advocacia do Dr. Castagna 
Maia, que a Justiça mantém antecipação de tutela para 
aposentados do Aerus e o Recurso ingressado pela 
Advocacia Geral da União, foi negado pelo Tribunal 
Regional Federal – 1a Região (TRF-1).

A expectativa das entidades cutistas é de que a 
União pague os benefícios aos aposentados e pensio-
nistas, a partir do mês que vem.

Na terça-feira do dia 21/8/2012, os diretores sin-
dicais da Fentac/CUT e dos sindicatos de aeronautas e 
aeroviários, Celso Klafke e Graziella Baggio, reuniram-
-se em Brasília com os advogados do escritório do Dr. 
Castagna Maia, para discutir a ação do Aerus.

Após a reunião, os advogados postaram no blog 
o texto “o motivo do silêncio”, no qual relatam os acon-
tecimentos da última semana.

Após a decisão da justiça a favor dos aposentados 
do Aerus, a Advocacia Geral da União – AGU – infor-
mou que já havia solicitado à Secretaria de Previdência 
Complementar – Previc –informações sobre quanto 
custaria cumprir a decisão para a União.

Todavia, a AGU também entrou com pedido de 
suspensão de liminar para cassar a antecipação de 
tutela conquistada pelos aposentados.

Diante do recurso, o escritório do Dr. Maia ime-
diatamente apresentou à Justiça, nos autos da ação, 
um memorial da defesa dos trabalhadores, para justi-
ficar os motivos pelos quais a suspensão não deveria 
ser concedida.

E, na terça do dia 21/8/2012, às 18 horas, saiu 
a decisão do Tribunal Regional Federal da Ia Região 
(TRF-1), mantendo a antecipação de tutela.

A decisão afirma que “não há motivos para que 
a sentença não produza seus efeitos, frustrando, mais 
um vez, justas expectativas de aposentados e pen-
sionistas de perceberem a complementação de seus 
proventos após o julgamento do mérito da Ação Civil 
Pública 2004.34.00.010.319-2 na primeira instância, – 
como decidiu a Suprema Corte no Agravo Regimental 

na Suspensão de Liminar 127-2, em 14/04/2010”, e 
indefere (nega) o pedido da União.

O escritório esclarece que a AGU ainda pode 
ingressar com recurso, porém sem efeito suspensivo.

Assim, a expectativa dos sindicalistas é de que a 
União pague as pensões e aposentadorias já no próxi-
mo mês. E, caso isso não ocorra, os sindicatos cutis-
tas e a Fentac/CUT, através do escritório do Dr. Maia, 
tomarão as medidas judiciais necessárias.

Os sindicalistas seguem em Brasília para conver-
sar com senadores e demais autoridades em defesa 
dessa solução para o caso Aerus.

Os sindicatos elitistas e a Associação de Pen-
sionistas da Transbrasil ingressaram com a ação em 
2004. Ganharam a tutela antecipada em 2006. A AGU 
derrubou a antecipação de tutela em 2008. Em 2010, 
houve audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), 
na qual a Suprema Corte, no Agravo Regimental, de-
cidiu pela suspensão da liminar.

E, em 2012, no dia 13 de julho, é julgado o mé-
rito da ação, a favor dos aposentados e pensionistas, 
pelo juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, da 14a Vara 
Federal do DF.

Os inúmeros recursos interpostos pela União não 
possuem efeito suspensivo.

Isso quer dizer que, não são os recursos que es-
tão obstaculizando o pagamento, mas a própria União 
que, pelo visto, não “quer” pagar.

Essa demora em cumprir com a decisão judicial 
é inadmissível sob todos os olhares, pois afronta o art. 
25, item 2, alínea “c” do Pacto de São José da Costa 
Rica, o qual afirma que cabe ao ESTADO o compro-
misso de assegurar o cumprimento, pelas autoridades, 
de toda a decisão judicial.

Fere os princípios básicos da Constituição Fe-
deral. Afronta as decisões do Juízo da 14a Vara, do 
TRF-1 e do Plenário do STF.

Fere também os princípios que movem a admi-
nistração pública: legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência.

E, por último, o desrespeito com a vida humana, 
com a dignidade de cada participante lesado.

Assim, estamos aguardando para saber se a 
União pagará a folha de setembro. Em caso negativo, 
novas medidas serão tomadas.

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, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Paulo Paim, na forma regimental, sua 
solicitação será atendida.

Eu queria dizer que me congratulo com essa de-
cisão da Justiça em relação aos direitos indiscutíveis 
dos aposentados e pensionistas do fundo Aerus. Essa 
é uma demanda que a União tem o dever, a obrigação 
moral de cumprir, porque a falha foi da então Secretaria 
de Previdência Complementar em relação a esse fundo.

E faço isso em homenagem aos aeronautas e 
aeroviários que têm uma atuação muito grande nas 
redes sociais, entre eles o José Paulo de Resende, o 
Roberto Haddad e o Airton Flávio Sayago. Eles não 
perdem a esperança, estão combatendo diariamente, 
mandando mensagens. E foi uma espécie de balde de 
água fria quando veio o recurso, tentado pela União, 
para evitar...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Feliz-
mente derrubado!

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Exatamente. Aí é que está a boa notícia que V. 
Exª traz: a demanda que a Justiça, agora, faz valer, 
a União vai ter de pagar. É melhor pagar logo do que 
ficar postergando, porque, como disse V. Exª, um dia, 
vai ter de pagar.

Então, cumprimento o Senador Paulo Paim. Eu 
lhe desejo uma boa viagem, para participar desse 
compromisso em Pernambuco.

Eu queria saudar aqui, Senador, aproveitando 
sua presença, os alunos que visitam a Galeria do 
Senado Federal. São os alunos do 8º ano do ensino 
fundamental da Escola Adventista de Planaltina, no 
Distrito Federal. Sejam todos bem-vindos ao Senado 
Federal! (Palmas.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quero só 
agradecer a V. Exª, que me convidou a comparecer à 
audiência da Expointer. V. Exª, felizmente, entendeu que 
tenho de ir a Pernambuco, mas sei que, na Expointer, 
vai haver uma grande audiência. Meus cumprimentos 
pela iniciativa!

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Estaremos lá, Senador Paim. Agradeço-lhe muito.

Temos também uma demanda do Fundo de Ga-
rantia. Vamos organizar, no Rio Grande do Sul, uma 
diligência, porque somos da Subcomissão da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) que trata dessa matéria, 
que é muito importante para o trabalhador brasileiro.

Cumprimentos ao senhor! Boa viagem!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nós es-

taremos juntos nessa diligência da Fiergs, com a pre-
sença de todas as entidades dos trabalhadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada, Senador.

Convido a fazer uso da palavra, como orador ins-
crito, o Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Ana Amélia, que preside esta Mesa, valeria 
a pena eu até usar um pouco deste tempo para comen-
tar a nossa audiência há pouco sobre municipalização, 
federalização e educação. Mas eu venho falar de ou-
tro assunto. Esse aí a gente deixa para outra ocasião.

O tema que venho tratar tem muito a ver com a 
sua preocupação de economia. A senhora é uma das 
que, nesta Casa, hoje, simbolizam essa preocupação, 
e eu diria que é uma linha correta em matéria de eco-
nomia. Eu vim falar sobre a prorrogação da isenção 
de impostos para automóveis.

Eu sei que é uma posição muito desconfortável 
dizer que esse não é o caminho, mas eu vou dizer. 
Não é o caminho, Senador Paim. Claro que é positivo 
para os trabalhadores do setor, é positivo para quem 
compra carro, é positivo para as empresas. Mas é esse 
o caminho? É esse o caminho para que o Brasil seja 
o País que nós desejamos? Eu não disse o País que 
cresce. Crescer é um caminho para chegar aonde a 
gente quer? Não é. Não é, porque não cabem mais 
os automóveis nas ruas. Automóvel é para reduzir o 
tempo que a gente leva para ir de um lugar a outro. 
Hoje está aumentando o tempo para a gente ir de um 
lugar a outro, pelo excesso de automóveis. Vai significar 
R$5 bilhões de redução na arrecadação, e os jornais 
de hoje mostram uma queda, Senhor Paim, na arre-
cadação, preocupante, muito preocupante. Vai signifi-
car endividamento de famílias, porque pouquíssimos 
compram carro à vista. Nós nos endividamos. E aí, a 
partir daí, uma reflexão. 

Senadora Ana Amélia, Senador Paim, o debate 
econômico e social brasileiro há 50 anos se divide em 
dois lados. Há um lado, Senadora, que diz: é preciso fa-
zer o bolo para depois distribuir. Há outros que dizem: é 
preciso distribuir para que o bolo cresça. Ninguém está 
perguntando qual é o gosto do bolo. Qual é o sabor que 
tem o bolo da produção brasileira? Qual é o gosto que 
tem a sociedade consequente da produção brasileira? 
E, quando a gente analisa isso, o bolo está amargo. 

O bolo está amargo pela violência; o bolo está 
amargo pela corrupção; o bolo está amargo pela de-
sigualdade; o bolo está amargo pela perda de tempo 
em engarrafamentos; o bolo está amargo pela morte, 
anualmente, de 100 mil pessoas, seja por violência pura 
e simples, seja por violência do trânsito; o bolo está 
amargo pelo endividamento das famílias brasileiras; o 
bolo está amargo pelo desemprego e até pelo excesso 
de trabalho daqueles que têm emprego para poderem 
pagar as dívidas. O bolo está amargo quando a gen-
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te sabe que nossas crianças estão em falsas escolas 
– elas não estão em escolas, elas estão em prédios 
cujo nome de cada um deles é escola, mas que não é 
uma escola; alguns não passam de restaurante mirim. 

O bolo do crescimento brasileiro ao longo de 50 
anos, o crescimento milagroso, durante algum período 
da nossa história, não produziu o bolo que a gente gos-
taria. Não estamos satisfeitos. Estamos ricos, mas não 
satisfeitos. Somos a sexta economia do mundo, mas 
longe de sermos a sexta sociedade em bem-estar do 
mundo. Estamos sexta potência econômica do mundo 
hoje, mas nem perto de sermos a sexta potência daqui 
a algumas décadas se não fizermos um dever de casa 
que não estamos fazendo. 

Eu estou querendo, Senador Paim, aproveitar 
essa medida, que é boa para o imediato, mas que 
não é boa, não é suficiente, para o caminho que a 
gente quer seguir no Brasil. O caminho que a gente 
quer seguir, Senador Paim, em primeiro lugar, se é 
para ficar preso à indústria automobilística, seria mu-
dar o produto, do automóvel privado para a produção 
de ônibus, ambulâncias, transportes escolares, táxis, 
todos esses meios de transporte que facilitam a vida 
do público, embora não nos tragam o prazer de ter o 
carro na garagem, ou parado num engarrafamento. 

Nós poderíamos fazer uma mudança do modelo 
industrial brasileiro, vamos ter que fazer se quisermos 
caminhar para um bolo não apenas grande, mas sabo-
roso. Prato cheio de comida ruim não satisfaz. Qual co-
mida ruim? Da violência, da corrupção, da desigualdade 
brutal, dos engarrafamentos, dos endividamentos, do 
desemprego, da escola ruim, da saúde péssima. Esse 
bolo tem que ser redefinido. O crescimento só se jus-
tifica se for para crescer em direção a outro caminho, 
não a esse caminho dos últimos 50, 60 anos. E isso 
vai exigir que esta Casa se debruce sobre qual é o mo-
delo que nós queremos para o futuro do Brasil, qual é 
o projeto que a gente quer para que o Brasil seja não 
apenas rico em matéria de carros e eletrodomésticos 
dentro das casas e nas ruas, mas seja rico em poder 
ir da casa para o trabalho em pouco tempo, seja rico 
em poder caminhar do cinema ao café da esquina sem 
medo de assalto, seja rico em saber que, se acontecer 
uma tragédia com a gente, nosso filhos terão uma boa 
escola, seja rico em saber que não há analfabetismo 
de adulto e que não há analfabetismo informal. Que-
remos ser ricos no sentido de que nossa indústria não 
seja baseada na mecânica, mas, sim, na eletrônica, 
na alta tecnologia; ser ricos no sentido de saber que 
a nossa produção não leva a transformar florestas em 
ruínas de florestas, que são florestas queimadas ou 
um terreno vazio. 

Nós precisamos saber qual é o sabor que que-
remos dar ao bolo da riqueza brasileira. 

Esse é um desafio com que, aparentemente, não 
vejo o governo brasileiro preocupado. A impressão que 
tenho é a de um governo que só pensa no imediato, 
no curto prazo. Ninguém pode esquecer o imediato e 
o curto prazo, mas não é papel do estadista pensar 
apenas no imediato e no curto prazo. Estadista se pre-
ocupa com o imediato e o curto prazo, mas dentro de 
uma perspectiva de longo prazo, de futuro; preocupa-se 
com os eleitores, mas preocupa-se com as crianças que 
não votam ainda e até com aquelas que não nasceram 
ainda; preocupa-se com a próxima eleição do dia 7 de 
outubro, mas se preocupa com a próxima geração de 
daqui a 30 anos. Eu não estou vendo essa preocupa-
ção com as gerações futuras. Eu não estou vendo essa 
preocupação que vai além do imediato de fazer crescer 
o bolo atual. Eu não estou vendo a construção de um 
novo bolo, uma sociedade nova, com uma estrutura 
nova. Eu não estou vendo buscarmos um produto que 
seja ele próprio distribuível e distributivo. Ao contrário, a 
gente continua falando em crescer o bolo, para depois 
distribuir, mas ninguém pode distribuir bolo doce para 
quem sofre de diabetes. O bolo grande só se justifica 
se quem recebe gosta e pode comer. 

Crescer não basta. É preciso saber para onde 
crescer. Quantidade não é suficiente, é preciso definir 
a qualidade da sociedade e da economia brasileira. Eu 
não vejo o Governo preocupado com isso. Eu não vejo 
o Governo preocupado com a qualidade do produto, 
apenas com a quantidade da produção. Eu não vejo 
também nós, aqui, termos tempo para falar, debater e 
aprofundar nesse assunto. 

É isso, Senador, que eu queria colocar aqui, não 
para dizer que estou contra uma medida que vai gerar 
emprego ou manter o emprego, mesmo em modelos 
atrasados - não, não pode ser contra isso -, mas para 
dizer que não basta, que é preciso ir muito além do 
crescimento, que é preciso definir que crescimento 
queremos. É preciso ir muito além da ideia de cres-
cer o bolo para distribuir ou distribuir para crescer. É 
preciso redefinir o sabor do bolo que caracteriza a ri-
queza brasileira.

Senador, eu tinha concluído, mas o Senador Ro-
drigo Rollemberg pediu a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador, o Sr. me permita, vou fazer um apelo 
a V. Exª, porque vou para o seu Estado, pegar o voo 
das 15h para Pernambuco: logo após o aparte, quan-
do V. Exª concluir, assuma aqui. É um convite e uma 
convocação, porque tenho que correr para o voo, para 
o nosso Rollemberg poder usar a palavra em seguida.
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O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Serei muito breve, Senador Cristovam, tanto no aparte 
como na minha fala posterior, apenas para cumpri-
mentar V. Exª. Venho acompanhando a preocupação 
de V. Exª, inclusive ao longo de todos os preparativos 
da Rio+20, de como construir novos indicadores para 
medir o desenvolvimento, já que o PIB está comple-
tamente ultrapassado, até para medir o desenvolvi-
mento econômico. O PIB mede a movimentação da 
economia, mas não mede os resultados da economia. 
Tivemos uma audiência na terça-feira, uma audiência 
pública extremamente interessante, rica, na Comissão 
de Meio Ambiente, em que tivemos a participação do 
Prof. Ladislau Dowbor, da PUC de São Paulo. Ele fez 
uma série de reflexões, demonstrando que, quando se 
perdem 2 horas, 2 horas e 40 minutos, como perde o 
cidadão paulistano, por exemplo, para se deslocar dia-
riamente da sua casa para o trabalho, isso está movi-
mentando a economia e tem impacto positivo no PIB, 
mas isso o faz perder tempo útil, em que ele poderia 
estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia 
estar com a sua família. Portanto, a reflexão de V. Exª 
é absolutamente pertinente, no sentido de refletirmos 
e formularmos novos modelos de desenvolvimento. V. 
Exª, com a sua inquietação e com o seu brilhantismo, 
certamente tem uma contribuição enorme a dar a esse 
debate para o Senado brasileiro e para todo o Brasil.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Então, obrigado, Senador, pelo aparte.

Dou por encerrada a minha fala, agradecendo 
ao Senador Paim.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

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

Convoco, convido, apelo, porque vou ter que dar 
uma ida ao aeroporto.

Senador Rodrigo Rollemberg, por favor.
Eu vou até a sua terra natal, não é? Pernambuco.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assu-
mo esta tribuna apenas para fazer dois registros bre-
ves, mas que considero da maior importância e muito 
honrosos para mim.

Tive a oportunidade de ser eleito hoje Presiden-
te da Comissão Especial designada pelo Presidente 
José Sarney, para analisar as propostas da Comissão 
de Juristas, presidida pelo Ministro Herman Benjamin, 

para atualização do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no que se refere à regulamentação do 
comércio eletrônico, da proteção ao superendivida-
mento e do acesso à Justiça.

Fui eleito Presidente na companhia do Senador 
Paulo Bauer, como Vice-Presidente, e designei o Se-
nador Ricardo Ferraço como Relator. Tenho certeza de 
que pela qualidade dos membros daquela Comissão, 
da qual V. Exª faz parte também, teremos a garantia 
de que faremos a atualização no Código de Defesa 
do Consumidor, no sentido de ampliar os direitos do 
consumidor, jamais para fazer com que retrocedam, 
já que o nosso Código foi uma grande conquista da 
sociedade brasileira, reconhecida internacionalmente.

E quero inclusive cumprimentar a Comissão de 
Juristas, na pessoa do Ministro Herman Benjamin, 
pelo excepcional trabalho apresentado a esta Casa.

É importante registrar que, quando o Código de 
Defesa do Consumidor foi aprovado há 22 anos, não 
tínhamos o comércio eletrônico e não tínhamos acesso 
à Internet. Hoje, o comércio eletrônico já movimenta 
algo em torno de R$37 bilhões por ano. Assim, temos 
que dar tranquilidade e segurança jurídica para todos 
que consomem por meio do comércio eletrônico.

Por outro lado, há também o desenvolvimento da 
economia, tendo em vista o fato de que 30 milhões de 
brasileiros ingressaram na classe média e melhoraram 
de vida. No entanto, as políticas do Governo de acesso 
à oferta de crédito trouxeram resultados positivos, mas 
também trouxeram uma preocupação muito grande com 
o superendividamento. Portanto, faz-se necessária a 
proteção a esse superendividamento, com regras claras, 
objetivas, evitando que o consumidor seja ludibriado 
pela falsa propaganda, tudo isso de extrema importân-
cia para atualizar o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, faço este registro, agradecendo a confian-
ça de todos os membros daquela Comissão que me 
elegeram hoje Presidente, mas também registrando a 
nossa expectativa de trabalharmos de forma produtiva 
no sentido de ampliar os direitos do consumidor.

Também quero registrar que acabamos de reali-
zar uma audiência pública da maior qualidade, extre-
mamente significativa e proveitosa para mim, porque 
sou Relator de um projeto de lei do Senado que regu-
lamenta a realização de concursos públicos no Brasil.

Tivemos, com grande destaque, noticiada pela 
imprensa local, a regulamentação pela Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal dos concursos públicos, 
no âmbito do Distrito Federal, a partir de projeto de 
iniciativa do Executivo. Mas temos que render homena-
gens a quem em primeiro lugar levantou essa bandeira 
no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
que foi o Deputado Chico Leite. Portanto, o projeto foi 
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praticamente baseado em pressupostos apresentados 
inicialmente pelo Deputado Chico Leite.

Mas tivemos uma audiência pública, agora há 
pouco, com a participação do Sr. William Douglas, 
magistrado e membro do Conselho Editorial da Edito-
ra Impetus; do Sr . Augusto Bello de Souza Neto, que 
é consultor do Senado e Presidente da Associação 
Nacional de Defesa e Apoio aos Concurseiros – An-
dacon; do Sr. Vicente Paulo, Presidente do Ponto dos 
Concursos; do Sr. Alexandre Ribeiro Motta, Diretor-
-Geral da Escola de Administração Fazendária – Esaf; 
e do Sr. Ricardo Carmona, Diretor-Geral do Centro de 
Seleção e de Promoção de Eventos – Cespe, da Uni-
versidade de Brasília.

Registro a importância disso porque nós tivemos 
uma grande conquista na Constituição de 1988, que 
foi a introdução do concurso público como instrumen-
to de acesso ao serviço público, de seleção dos me-
lhores quadros para compor a Administração Pública, 
garantindo a democratização do acesso ao serviço 
público brasileiro.

No entanto, nós não temos regras claras, até 
hoje, que possam dar transparência, possam garantir 
isonomia, e possam garantir justiça e segurança jurí-
dica a todos aqueles que buscam ingresso no servi-
ço público através de um concurso público. E temos 
alguns temas que são recorrentes nas preocupações 
das pessoas que fazem concurso público, que parti-
cipam de concursos públicos, e nós não poderíamos 
oferecer o nosso parecer a esse projeto de lei – é mui-
to provável que apresentemos um substitutivo – sem 
ouvir as entidades realizadoras de concurso, como o 
Cespe, sem ouvir as entidades representativas dos 
chamados concurseiros, aquelas pessoas que parti-
cipam de concursos, e todas as partes interessadas, 
como também o diretor da Esaf.

Alguns temas são de preocupação permanen-
te, recorrente, dos concurseiros: editais sem a devida 
publicidade, com publicação só no Diário Oficial, ou 
com prazo exíguo para inscrição; regras ambíguas 
nos editais; discriminação de candidatos em virtude 
de idade, de sexo, de estado civil e de outros critérios 
injustificados; restrições a candidatos residentes em 
Estados ou em Municípios diversos daquele no qual 
será realizado o concurso, como, por exemplo, inscri-
ções feitas somente de forma pessoal, dificultando a 
inscrição de candidatos residentes em outros Estados; 
abertura de concursos tão somente para o chamado 
cadastro de reserva ou com oferta simbólica e irrisória 
de vagas quando existentes vários cargos ou empre-
gos vagos no órgão ou entidade.

Quero registrar que eu já tinha um projeto no 
sentido de proibir a realização de concursos para ca-

dastro de reserva. Quero dizer que isso é realmente 
um absurdo e que, em torno disso, há unanimidade. 
Inclusive, hoje, o Cespe já se recusa a realizar con-
cursos para cadastro de reserva.

Também há preocupação com a realização de 
concursos com pouquíssimas vagas, com vagas irrele-
vantes, quando se sabe que aquele órgão ou entidade 
tem um número maior de vagas, mas não as revela 
quando do lançamento do edital.

Quanto à realização de concursos públicos sem 
que nenhum candidato seja nomeado, também apresen-
tei projeto nesse sentido, obrigando que os candidatos 
aprovados em concurso público fossem chamados para 
preencher totalmente as vagas destinadas, aliás, como 
dita jurisprudência hoje na Justiça Superior brasileira.

Causa preocupação também taxas de inscrição 
exorbitantes e dificuldades operacionais ou exigências 
infundadas no ato da inscrição; ausência de indicação 
de bibliografia, com a não aceitação da opinião de au-
tores consagrados na área ou, quando indicada, com 
correção de prova orientada por bibliografia diversa 
da indicada no edital; mudança de datas e horários 
do concurso em cima da hora, muitas vezes impedin-
do ou dificultando ao extremo a realização das pro-
vas pelo candidato de outro Estado ou Município, que 
não consegue refazer a tempo seu planejamento de 
deslocamento pelo território nacional; quebra de sigi-
lo das provas ou venda de gabaritos; impossibilidade 
de recursos relativos a provas discursivas e orais ou 
exigência de que esses recursos sejam entregues 
pessoalmente, não sendo possível sua interposição 
pela Internet ou pelo correio; locais de provas pouco 
acessíveis aos candidatos ou em péssimas condições; 
conteúdo das provas não previsto no edital ou sem 
relação com as atribuições do cargo – eu me referi, 
outro dia, a uma prova do próprio Senado em que se 
perguntava o nome da amante de um ex-presidente 
americano –; questões objetivas com mais de uma ou 
nenhuma alternativa correta; questões mal redigidas, 
com consequente ambiguidade de interpretação; co-
brança na prova de posições doutrinárias minoritárias 
ou entendimentos judiciais destoantes da jurisprudência 
dominante; prazo exíguo para recursos; ausência de 
motivação dos indeferimentos de recursos ou utilização 
de respostas padronizadas, de forma vaga, ambígua 
e lacônica; não comunicação por correio ou e-mail 
aos candidatos aprovados quanto à sua nomeação, 
especialmente quando passado um longo período de 
tempo da homologação do concurso; pontuação de 
títulos segundo critérios que ferem a impessoalidade 
ou com peso excessivo em relação às provas; anula-
ção de concursos, provas ou questões sem qualquer 
justificativa; e omissão do Poder Judiciário em decidir 
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causas que envolvam concursos públicos, sob a ale-
gação sumária de que se trata de mérito administrativo 
privativo da banca examinadora, com nítida negativa 
de prestação jurisdicional ao cidadão.

É claro que todos esses pontos foram abordados. 
Em muitos deles, não houve consenso. Há opiniões 
divergentes entre os convidados, mas todos eles trou-
xeram posições que, certamente, vão contribuir muito 
para a nossa reflexão e para a formulação do nosso 
relatório e do nosso voto.

O fato é que essa é uma questão de extrema im-
portância, de extrema relevância. A pessoa, quando 
se inscreve num concurso público, está fazendo um 
investimento para a sua vida, está fazendo uma opção 
profissional e dedica recursos para isso, não apenas 
para a inscrição, mas para a sua preparação. A pes-
soa se matricula em cursos, tem de comprar livros, 
está investindo tempo naquilo. São horas que deixa 
de estar com sua família ou em outros afazeres para 
se dedicar à sua formação, buscando o seu objetivo.

Portanto, essas regras são muito claras.
Algumas questões foram consensuais, como, 

por exemplo, a necessidade do fim da realização de 
concursos para cadastro de reserva, a necessidade 
de nomeação de todas as vagas previstas durante a 
validade do concurso, a necessidade de um prazo de 
pelo menos 90 dias entre o edital e a realização do 
concurso, para que o interessado possa se preparar 
adequadamente para aquele concurso. Enfim, há uma 
série de outras questões também importantes, mas 
que não cabe relatar aqui, neste momento.

Quero registrar também uma colocação, com a 
qual concordo, do Diretor-Geral da Escola de Admi-
nistração Fazendária – Esaf, o Sr. Alexandre, que res-
saltou a importância, após a seleção para o concurso 
público, da formação do servidor público. O servidor 
público não apenas ocupa um cargo, um emprego, mas 
também cumpre uma missão, a missão de bem servir à 
sociedade brasileira. Portanto, além dos conhecimentos 
técnicos, além da capacidade intelectual necessária 
para ser selecionado num concurso público, é impor-
tante que ele demonstre ou construa outras aptidões 
que lhe permitam servir bem à sociedade brasileira.

O fato é que, se investirmos numa melhor quali-
dade dos concursos públicos brasileiros, numa melhor 
seleção para o ingresso dos servidores públicos no 
serviço público brasileiro, quem vai ganhar com isso 
é o conjunto da sociedade brasileira.

Daí a importância desse tema, ao qual me dedi-
carei com o melhor dos meus esforços, para que possa 
apresentar, brevemente, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, um relatório e um voto à altura 

das expectativas da população brasileira e das neces-
sidades do serviço público brasileiro.

Sr. Presidente, eram esses os registros que eu 
gostaria de fazer neste início de tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PDT – DF) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Com sua fala, vou dar por encerrada esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PDT – DF) – A Srª Senadora Angela Portela enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
nos últimos três meses, nada menos que 350 mil ser-
vidores públicos federais ficaram parados, de um ponto 
a outro do país, e chamaram a atenção de autoridades 
federais e da opinião pública em geral.

De acordo com os sindicatos nacionais, 31 cate-
gorias de servidores públicos federais, praticamente 
pararam suas atívidades, inclusive em áreas essenciais.

Eram professores de universidades federais, ad-
vogados da CGU, auditores e analistas da Receita 
Federal, policiais federais e rodoviários, fiscais agro-
pecuários, servidores das agências reguladoras e do 
IBGE, entre outros.

Na luta pela reestruturação de suas carreiras e por 
reajustes, milhares de servidores se manifestaram dia-
riamente na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília.

Durante uma longa peleja, representantes dos 
servidores e do governo, se encontraram em quase 
200 rodadas de negociações. Mas, o acordo custou 
a ser fechado.

Na terça-feira (28), finalmente, reunidos em ple-
nária nacional, servidores de 18 categorias da base da 
Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público, 
decidiram, pela maioria dos presentes, aprovar a pro-
posta do governo federal que concedeu um reajuste 
diferenciado, de 15,8%, divididos em 5% em três anos 
(2013, 2014 e 2015) e a elaboração de um plano de 
reestruturação de carreiras no serviço público.

Os servidores administrativos da Polícia Federal, 
por exemplo, tiveram rejustes que variam entre 14,28% 
e 27,31%. Para este setor, o percentual de reajuste 
será de 24,8% para servidores em início de carreira e 
de 14,28% para aqueles que estão no final.

Para os cargos de auxiliar, haverá incremento 
de 27,31% na folha de salário. Já trabalhadores de 
nível intermediário serãocontemplados com reajuste 
de 27,96% em início de carreira e de 24,24% ao final.

Mas a questão não terminou por ai. Enquanto 
a maioria dos servidores públicos federais acatou a 
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proposta do governo, uma parcela a rejeitou. São os 
servidores das Agências reguladoras (ANA, Anac, 
Anatei, Ancine, Aneel, ANP, ANS, Antaq, AIMTT, An-
visa); Incra, Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), Auditores fiscais da Receita 
Federal; Departamento Nacional de Produção Mine-
rai (DNPM); Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
Banco Central (BC) e Superintendência de Seguros 
Privados (Susep).

Srs. Senadores e Senadoras, todo este cenário 
de protestos, negociações, desentendimentos e até 
ameaças de cortes no ponto dos grevistas, veio nos 
mostrar que é chegada a hora de este Parlamento re-
gulamentar o direito de greve no serviço público.

A Constituição Federal, como sabemos, trata do 
direito de greve no Capítulo II, estabelecendo em seu 
artigo 9°, que: “É assegurado o direito de greve, com-
petindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunida-
de de exercê-lo e sobre os interesses que devam por 
meio dele defender.”

O parágrafo primeiro deste artigo diz que: “A iei 
definirá os serviços ou atividades essenciais e dispo-
rá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade”.

Os serviços ou atividades essenciais, acima re-
feridos estão definidos na Lei 7.783, (28/6/1989) e en-
tre as quais estão: a assistência médica e hospitalar 
e a distribuição e comercialização de medicamentos 
e alimentos.

O direito de greve para os servidores públicos, 
por sua vez, está previsto no inciso VII do artigo 37, 
da CF, que determina: “o direito de greve será exercido 
nos termos e nos limites definidos em lei específica”.

A Lei 7.783/89, que regulamentou o artigo 9o da 
CF, se mantém em vigor, é certo, mas até que sobre-
venha lei específica.

Pois bem. vinteTe quatro anos depois de promul-
gada a Carta Magna, as categorias dos servidores 
públicos ainda não têm o direito de greve regulamen-
tado em lei.

Enquanto a lei não vem, os servidores públicos fi-
cam ameaçados no exercício de seu direito fundamental 
de manifestar-se em favor de sua dignidade humana.

Conforme já está em pauta, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta Casa deverá 
votar esta matéria no próximo esforço concentrado – 
que está marcado para os dias 11 e 12 de setembro 
do corrente.

Em meio aos grandes temas que estamos tra-
tando nos esforços concentrados, faz-se imperiosa a 
necessidade de governo e Congresso se unirem em 
torno de uma proposta viável à regulamentação da 
lei de greve.

Os servidores públicos precisam exercer esse 
direito com segurança jurídica. E, para que isso acon-
teça, as regras precisam ser estabelecidas em lei.

De resto, ressalto que a sociedade avança e não 
podemos fechar os olhos ao óbvio.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PDT – DF) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 46 mi-
nutos.) 
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Ata da 160ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 31 de Agosto de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 17 minutos e 
encerra-se às 9 horas e 37 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nºs 1.057 A 1.059, DE 2012

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 
2008, do Senador Gim Argello, que altera a 
Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que 
dispõe sobre a gestão de florestas públicas 
para a produção sustentável, para destinar 
recursos do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Florestal para a implantação de 
Centros de Educação Ambiental.

PARECER Nº 1.057, DE 2012 
(À Comissão de Meio Ambiente,  

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle)

Relator: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

Submete-se ao exame da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa, do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
91, de 2008. De autoria do Senador Gim Argello, a 
proposição também foi encaminhada para a Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE), cabendo a esta 
a decisão terminativa.

O art. 1º do projeto de lei sob exame altera o 
art. 41 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, para 
acrescer o § 10, que destina recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Florestal (FDNF) para a 
implantação de Centros de Educação Ambiental em 
municípios localizados no Bioma Amazônia, e § 11, 
que estabelece que o objetivo de tais centros é capa-
citar a população local para o exercício de atividades 
florestais sustentáveis. O art. 2º estabelece a data da 
sua entrada em vigor.

Não foram apresentadas emendas à matéria no 
âmbito desta Comissão.

II – Análise

O PLS nº 91, de 2008, acrescenta dois novos 
parágrafos ao art. 41 da Lei nº 11.284, de 2006, que 
trata da gestão de florestas públicas para a produção 
sustentável. O referido artigo, na redação vigente, 
cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 
(FNDF) e define que os recursos serão também apli-
cados em projetos na área de educação ambiental 
(§ 1º, VII).

A presente proposição direciona os recursos do 
FNDF destinados à área de educação ambiental para 
a criação de Centros de Educação Ambiental em mu-
nicípios localizados no Bioma Amazônia. Consoante o 
autor, a iniciativa visa a capacitar a mão de obra local 
para exercer atividades florestais sustentáveis e, dessa 
maneira, mudar o paradigma do uso e ocupação da regi-
do amazônica em prol do desenvolvimento sustentável.

A importância da implantação de Centros de Edu-
cação Ambiental decorre do fato de que o combate das 
práticas de uso dos recursos naturais que atualmente 
degradam o meio ambiente se darão principalmente, 
por meio da educação ambiental.

Por esse motivo, cumpre, portanto, estender tal 
medida aos outros biomas presentes no nosso País, 
também ameaçados pela degradação ambiental e que 
se beneficiarão com a promoção de atividades flores-
tais sustentáveis.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 91, de 2008, com as seguintes 
emendas:

EMENDA Nº 1 – CMA

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
91, de 2008, a seguinte redação:

Altera a Lei nº 11.284, de 2 de março de 
2006, que dispõe sobre a gestão de flores-
tas públicas para a produção sustentável, 
e dá outras providências, a fim de destinar 
recursos do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Florestal à implantação de Centros 
de Educação Ambiental.
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EMENDA Nº 2 – CMA

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 
91, de 2008, a seguinte redação:

Art. 1º O art. 41 da Lei nº 11.284, de 2 de mar-
ço de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 41.  .........................................................
 .......................................................................
§ 10. Os recursos do FNDF destinados aos 
projetos de educação ambiental poderão ser 
aplicados para implantar Centros de Educa-

ção Ambiental em municípios localizados no 
Bioma Amazônia e em municípios do Bioma 
Mata Atlântica e do Bioma Cerrado que con-
tenham em seu território áreas de conserva-
ção, observado o disposto no § 7º deste artigo.
§ 11. Os Centros de Educação Ambiental de 
que trata o § 10 deste artigo visam a capacitar 
a população local para o exercício de ativida-
des florestais sustentáveis. (NR)”

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Sena-
dor Marconi Perillo, Relator.
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PARECER Nº 1.058, DE 2012 
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 

(Em audiência nos termos do  
Requerimento nº 835, de 2008)

Relatora: Senadora Marina Silva

I – Relatório

Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 91, de 2008, 
de autoria do Senador Gim Argello, em exame nesta 
Comissão, tem por objetivo aprimorar a gestão de flo-
restas públicas para a produção sustentável, mediante 
a criação de mecanismo que garanta a implantação de 
centros de educação ambiental, por meio da destinação 
de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal (FNDF).

O referido PLS foi encaminhado à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, bem como à Comissão de Assuntos Econô-
micos, a qual cabe decisão terminativa sobre a matéria.

O art. 1º do projeto visa introduzir, no art. 41, da 
Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, o § 10, que 
destina recursos ao FNDF para implantação de Cen-
tros de Educação Ambiental nos municípios situados 
no Bioma Amazônia, e o § 11, que fixa o objetivo de 
tais centros na capacitação da população local para o 
exercício de atividades florestais regulares. No art. 2º, 
consta a data de início da vigência da nova

Na justificação, o autor relembra a perversidade 
da situação ambiental no Brasil, como o desmatamento 
na Amazônia, processo de degradação que ameaça a 
biodiversidade regional.

Na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, foi apresentada 
emenda pelo Senador Marconi Perillo, com vistas a 
incluir os demais biomas brasileiros que, ameaçados 
de degradação ambiental, passam a se beneficiar com 
a promoção de atividades florestais sustentáveis. Para 
tanto, o parlamentar inclui uma mudança na redação da 
ementa original, bem como no texto do § 10, do art. 41.

II – Análise

Quanto aos aspectos constitucionais e formais, 
a proposição encontra-se em conformidade com as 
normas vigentes, inclusive no que se refere à técnica 
legislativa, nos termos da Lei Complementar nº 95, 
de 1998.

No mérito, o PLS nº 91, de 2008, inclui dois novos 
parágrafos no art. 41 da Lei nº 11.284, de 2006, que 
trata da gestão de florestas públicas para a produção 
sustentável, de modo a assegurar educação ambien-
tal aos cidadãos da Amazônia, mediante a criação de 
Centros de Educação Ambiental nos municípios da-
quela região.

A reflexão sobre as práticas sociais, em um con-
texto marcado pela degradação permanente do meio 
ambiente e do seu ecossistema, envolve uma neces-
sária articulação com a produção de sentidos sobre a 
educação ambiental.

A dimensão ambiental configura-se crescente-
mente como uma questão que envolve um conjunto 
de atores do universo educativo, potencializando o 
engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, 
a capacitação de profissionais e da comunidade uni-
versitária numa perspectiva interdisciplinar.

Nesse sentido, a produção de conhecimento 
deve necessariamente contemplar as inter-relações 
do meio natural com o social, incluindo a análise dos 
determinantes do processo, o papel dos diversos ato-
res envolvidos e as formas de organização social que 
aumentam o poder das ações alternativas de um novo 
desenvolvimento, numa perspectiva que priorize novo 
perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabili-
dade socioambiental.

O papel do poder público é indutivo nos conteúdos 
educacionais, como caminhos possíveis para alterar o 
quadro atual de degradação socioambiental. Trata-se 
de promover o crescimento da consciência ambiental, 
expandindo a possibilidade de a população participar 
em um nível mais alto no processo decisório, como 
uma forma de fortalecer sua co-responsabilidade na 
fiscalização e no controle dos agentes de degradação 
ambiental.

Por outro lado, tendo-se em vista que o comba-
te à degradação ambiental é objetivo não apenas da 
Amazônia, mas também do Brasil e do mundo – uma 
vez que o problema, transnacional por excelência, ig-
nora fronteiras naturais ou estatais – concordamos com 
as emendas propostas pelo Senador Marconi Perillo, 
que tem o sentido de ampliar o escopo territorial dos 
futuros Centros de Educação Ambiental.

Nestes tempos em que a informação assume 
um papel cada vez mais relevante, a educação para 
a cidadania representam a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas 
formas de participação na defesa da qualidade de vida. 
Nesse sentido cabe destacar que a educação ambien-
tal assume cada vez mais uma função transformadora, 
na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-
-se um objetivo essencial para promover um novo tipo 
de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável.

Entende-se, portanto, que a educação ambiental 
é condição necessária para modificar um quadro de 
crescente degradação socioambiental. Nesse caminho, 
a iniciativa parlamentar é louvável.

Contudo, a iniciativa já se encontra prevista na 
Lei nº 11.284/2006 – denominada Lei de Gestão de 
Florestas Públicas, em seu artigo 41, quando determi-
na a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal – FNDF e impõe, em seu § 1º, quanto ao uso 
dos recursos:

§ 1º Os recursos do FNDF serão aplicados prio-
ritariamente em projetos nas seguintes áreas:
I – pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
em manejo florestal; 
II – assistência técnica e extensão florestal;
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III – recuperação de áreas degradadas com 
espécies nativas;
IV – aproveitamento econômico racional e 
sustentável dos recursos florestais;
V – controle e monitoramento das atividades 
florestais e desmatamentos;
VI – capacitação em manejo florestal e forma-
ção de agentes multiplicadores em atividades 
florestais;
VII – educação ambiental;
VIII – proteção ao meio ambiente e conserva-
ção dos recursos naturais.

Considerando que o projeto não amplia a lista 
de áreas prioritárias e atuação do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal – FNDF, a proposição 
torna-se redundante.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei do Senado nº 91, de 2008.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2009. – 
Senador Sérgio Zambiasi, Presidente – Senadora 
Marina Silva, Relatora.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA E ESPORTE 

DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o pa-
recer pela rejeição, de autoria da Senadora Marina Silva.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2009. – 
Senador Sérgio Zambiasi, Presidente Eventual da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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PARECER Nº 1.059, DE 2012 
(À Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira

I – Relatório

Em exame, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, o Projeto de Lei do Senado no 91, de 2008, 
de autoria do Senador Gim Argello, que altera a Lei 
no 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre 
a gestão de florestas públicas para a produção sus-
tentável, para destinar recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal para a implantação de 
Centros de Educação Ambiental.

A proposição objetiva o aperfeiçoamento da ges-
tão de florestas públicas no Brasil, incorporando atribu-
tos da produção sustentável, por meio da instituição de 
mecanismo que visa garantir a implantação de centros 
de educação ambiental, com recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Florestal (FNDF).

Em seu art. 1º a proposta insere no art. 41, da Lei 
no 11.284, de 2 de março de 2006, o § 10, para permitir 
a destinação de recursos do FNDF para implantação 
de Centros de Educação Ambiental nos municípios 
situados no Bioma Amazônia, e o § 11 para delinear 
o papel desses Centros na capacitação da população 
local em atividades florestais sustentáveis. O art. 2º da 
proposição estabelece o início da vigência da nova lei.

O projeto foi distribuído inicialmente às Comissões 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle (CMA) e de Assuntos Econômicos 
(CAE), para apreciação em caráter terminativo.

A proposta recebeu parecer favorável na CMA, com 
a incorporação das Emendas nos 1 e 2 daquela Comissão, 
com o intuito de incluir os demais biomas brasileiros, 
igualmente ameaçados de degradação ambiental, para 
que venham também a se beneficiar dessa modalidade 
de apoio às atividades florestais sustentáveis.

Com a aprovação do Requerimento no 835, do 
Senador Flávio Arns, a matéria foi encaminhada à 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), onde 
recebeu parecer da Senadora Marina Silva, que se 
manifestou pela rejeição do projeto.

Na presente Comissão, a matéria retoma sua 
tramitação, após a aplicação das disposições do art. 
332 do Regimento Interno e do Ato nº 4, de 2010, da 
Mesa do Senado Federal.

No âmbito da CAE, não foram apresentadas 
emendas à matéria.

II – Análise

Inicialmente, registramos que, conforme disposi-
ções do art. 99, inciso I, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, compete à CAE opinar sobre aspecto 
econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe 
seja submetida por despacho do Presidente, por de-
liberação do Plenário, ou por consulta de comissão.

Tendo em vista o caráter terminativo desta análise, 
à Comissão de Assuntos Econômicos caberá a aprecia-

ção do PLS no 91, de 2008, quanto aos aspectos relativos 
à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, 
bem como no que diz respeito ao mérito da matéria.

No âmbito da competência comum entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a proposta 
em exame observa o art. 23, incisos V a VIII, da Cons-
tituição Federal, que busca proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência; além de pro-
teger o meio ambiente e preservar as florestas, a fauna 
e a flora. Observa também o art. 48, da Carta Magna, 
que atribui ao Congresso Nacional a competência para 
dispor sobre todas as matérias de competência da União.

Adicionalmente, a proposta ainda encontra lastro 
nas disposições do art. 24, incisos VI e IX, da Consti-
tuição Federal, que atribui à União competência para 
legislar, concorrentemente com os Estados e o Distrito 
Federal, sobre os temas educação e florestas.

Assim, deriva do respeito a essas disposições a 
conclusão de que a iniciativa se apresenta constitucio-
nalmente adequada.

A aderência aos trâmites regimentais permite-
-nos concluir também pela adequada regimentalidade 
da proposta. A redação do texto está em conformidade 
com os ditames da técnica legislativa preconizados na 
Lei Complementar nº 95, de 1998, o que torna a pro-
posição ajustada também nesse aspecto.

No mérito, o PLS nº 91, de 2008, encerra a vir-
tude de eleger a educação ambiental como o grande 
instrumento de transformação do quadro de degrada-
ção socioambiental em que a sociedade atual se in-
sere. Indo além, a proposta em exame invoca o poder 
público como elemento indutor dessa transformação, 
mediante a veiculação de conteúdos educacionais.

O texto inicial peca em um ponto crucial, mas 
sanável. É que a degradação ambiental existe além 
das fronteiras da Amazônia, fato considerado oportu-
namente pelo Senador Marconi Perillo, quando apre-
sentou na CMA emenda objetivando ampliar o escopo 
territorial das louváveis ações previstas.

Entretanto, o PLS nº 91, de 2008, incorre em erro 
essencial e insanável ao descumprir requisito funda-
mental da juridicidade, que exige a inovação do mundo 
jurídico como decorrência da aprovação da matéria.

Como bem apontado pela Senadora Marina Sil-
va, em parecer aprovado na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, os comandos delineados na propo-
sição já se encontram contemplados no § 1º do art. 41 
da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe 
sobre a gestão de florestas públicas para a produção 
sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; 
e dá outras providências. Vejam o que estabelece o 
mencionado dispositivo:

“Art. 41.  .........................................................
§ 1º Os recursos do FNDF serão aplicados prio-
ritariamente em projetos nas seguintes áreas:
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I – pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
em manejo florestal;
II – assistência técnica e extensão florestal;
III – recuperação de áreas degradadas com 
espécies nativas;
IV – aproveitamento econômico racional e 
sustentável dos recursos florestais;
V – controle e monitoramento das atividades 
florestais e desmatamentos;
VI – capacitação em manejo florestal e forma-
ção de agentes multiplicadores em atividades 
florestais;
VII – educação ambiental;
VIII – proteção ao meio ambiente e conserva-
ção dos recursos naturais.
 ...................................................................... ”

Dessa forma, a despeito do elevado mérito da 
iniciativa e de sua adequação constitucional e regi-
mental, além do emprego da justa técnica legislativa, 
a matéria mostra-se inócua, em razão da redundância 
de suas disposições no que tangem à aplicação dos 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Flo-
restal – FNDF, com matéria já regulamentada por lei, 
sugerindo a prejudicialidade da matéria.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado no 91, de 2008.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2012. – Se-
nador Delcídio do Amaral, Presidente – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, Relator.
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OF. 258/2012/CAE

Brasília, 28 de agosto de 2012

Senhor Presidente;
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2008, que “altera 
a Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe 
sobre a gestão de florestas públicas para a produção 
sustentável, para destinar recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal para a implantação de 
Centros de Educação Ambiental”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 258, de 
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, comunicando a deliberação pela declaração 
de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
91, de 2008.

É o seguinte o Ofício:

 
OF. Nº 258/2012/CAE

Brasília, 28 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2008, que “altera 
a Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe 
sobre a gestão de florestas públicas para a produção 

sustentável, para destinar recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal para a implantação de 
Centros de Educação Ambiental”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com referência ao Ofício nº 258, de 2012, a 
matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamen-
te, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos do 
§ 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 1.060, DE 2012

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 5, de 
2012, que “Indica, nos termos do art. 130-
A, VI, da Constituição Federal, o Senhor 
Luiz Moreira Gomes Júnior para com-
por o Conselho Nacional do Ministério 
Público”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 29 de agosto de 
2012, apreciando o Relatório sobre o Ofício “S” nº 5, 
de 2012, opina pela aprovação da escolha do nome 
do Senhor Luiz Moreira Gomes Júnior, para exercer 
o cargo de Membro do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, nos termos do art. 130-A, inciso VI da 
Constituição Federal, por 11 (onze) votos favoráveis e 
9 (nove) votos contrários.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2012. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Jorge 
Viana, Relator ad hoc.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator ad hoc: Senador Jorge Viana

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão a indicação, pela 
Câmara dos Deputados, do Dr. Luiz Moreira Gomes 
Júnior para integrar o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), nos termos do inciso VI do art. 130-A 
da Constituição Federal.

De acordo com o referido artigo da Lei Maior, os 
membros do CNPM, ao qual cabe o controle externo 
do Ministério Público, serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois da aprovação da escolha pela 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

Trata-se, no caso presente, de recondução do 
Doutor Luiz Moreira para integrar o Conselho Nacional 
do Ministério Público. Segundo o Ofício nº 670/2010-
JUR, enviado a esta Casa pelo Procurador-Geral da 
Justiça, Senhor Fernando Grella Vieira, a autoridade 
indicada pela Câmara dos Deputados dispensou, em 
seu primeiro mandato, atenção às causas institucio-
nais do Ministério Público brasileiro, colaborando para 
que o Conselho Nacional exercesse plenamente suas 
funções institucionais. Por tal razão, a recondução de 
seu nome permitirá a continuidade do trabalho eficien-
te já realizado.

Nos termos do art. 2º da Resolução do Senado 
Federal nº 7, de 27 de abril de 2005, cabe à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) proceder 
à sabatina dos indicados.

Em atendimento ao citado diploma normativo, o 
indicado encaminhou o seu curriculum vitae, que pas-
samos a resumir.

Nascido em 3 de junho de 1969, em Fortaleza 
(CE), graduou-se em Direito pela Universidade Federal 
do Ceará em 1996. Em 1999, obteve o título de mestre 
em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais, com a Dissertação Fundamentação do Direito em 
Jürgen Habermas, e, em 2007, o título de Doutor em 
Direito, pela mesma instituição, com a tese A Consti-
tuição como simulacro.

No início de sua trajetória profissional, atuou como 
servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
Exerce, desde 1999, o magistério superior, tendo le-
cionado na Escola Superior da Magistratura do Estado 
do Ceará, na Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais e na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
Integra, atualmente, o corpo docente da Universidade 
de Fortaleza, como professor colaborador do Progra-
ma de Pós-Graduação em Direito Constitucional; do 
Instituto Brasiliense de Direito Público, como professor 

orientador do curso de Mestrado em Direito Constitu-
cional; e da Fundação Escola Superior do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, como Coor-
denador Acadêmico do Curso de Especialização em 
Direito Constitucional Positivado.

Suas principais áreas de pesquisa acadêmica são 
a Filosofia do Direito, a Filosofia Política, a Teoria do 
Estado e a Teoria Democrática, tendo integrado diversas 
bancas examinadoras de trabalhos de conclusão de 
cursos de graduação, mestrado e doutorado. Foi, ainda, 
pesquisador visitante, na área de Teoria da Constituição, 
e pesquisador associado, na área de Filosofia Política 
e do Direito, nas Universidades alemãs de Bayreuth e 
Tübingen, em 2001 e 2002, respectivamente.

Sua extensa produção bibliográfica inclui, além da 
publicação de seus trabalhos de conclusão dos cursos 
de mestrado e doutorado, diversos artigos em revistas 
especializadas e capítulos em obras coletivas. Ademais, 
exerce as funções de Diretor da Coleção Direito e De-
mocracia, da Associação Nacional dos Procuradores 
da República, lançada pela Editora Lumen Juris, e de 
Coordenador e Supervisor da Coleção Del Rey Inter-
nacional, da Editora Del Rey, por meio das quais se 
tornaram acessíveis ao público brasileiro importantes 
obras de Filosofia Política e Direito, de autores como 
Carl Schmitt, Dieter Grimm, Bruce Ackerman e Lau-
rence Tribe.

Constatamos que, para o atendimento ao disposto 
nos incisos II a IV do art. 5º da Resolução nº 7, de 2005, 
o indicado apresentou declarações nas quais afirma:

I – não ser membro do Congresso Nacional, 
do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, nem cônjuge, com-
panheiro ou parente, em linha reta ou colate-
ral, até o terceiro grau, inclusive, de membro 
desses Poderes;
II – não cumprir quaisquer sanções criminais ou 
administrativo-disciplinares, inexistindo contra 
ele procedimentos dessa natureza instaurados;
III – não ser cônjuge, companheiro ou paren-
te, em linha reta ou colateral, de membro ou 
servidor da Câmara dos Deputados.

Em cumprimento ao art. 1º, II, do Ato nº 1, de 
2007, da CCJ, relativas à indicação para a composi-
ção do Conselho do CNMP, o indicado fez anexar ao 
processado declarações nas quais afirma e certidões 
nas quais atesta:

I – não possuir parentes que exerçam ou exer-
ceram atividades públicas ou privadas, vincu-
ladas a sua atividade profissional;
II – ser sócio do Instituto de Ensino Superior 
de Contagem, sediado na cidade de Contagem 
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(MG), detendo 18,75% de seu capital social, 
bem como proprietário da empresa Instituto 
Democracia, sediada na cidade de Belo Ho-
rizonte (MG);
III – estar em situação de regularidade fiscal 
nos âmbitos federal, estadual e municipal; e
IV – não atuar em nenhum juízo ou tribunal.

Finalmente, em atendimento ao inciso III do art. 1º 
do Ato nº 1, de 2007, da CCJ, o indicado apresentou, de 
forma sucinta, um arrazoado sobre a sua experiência 
profissional, formação técnica e afinidade intelectual 
e moral para o exercício do cargo.

Ante o exposto, entendemos que as Senhoras 
Senadoras e os Senhores Senadores integrantes da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dis-
põem de suficientes elementos para deliberar sobre 
a presente indicação para o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O parecer lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 801, DE 2012

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador José Sarney,
Requeremos nos termos do artigo 335 do Re-

gimento Interno do Senado Federal o sobrestamen-
to do Ofício “S” nº 5, de 2012, de autoria da Câmara 
dos Deputados, que indica, nos termos do art. 130-A, 
VI, da Constituição Federal, o Senhor Luiz Moreira 
Gomes Júnior para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Justificação

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia aprovou, por 11 votos a favor e 9 contra, na tarde 
do dia de hoje, dia 29 de agosto, a recondução do Sr. 
Luiz Moreira Gomes Júnior ao Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Registre-se que o senhor Luiz Moreira Gomes 
Júnior foi membro do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público por dois anos, com mandato expirado em 
junho passado. É professor universitário e bacharel 

em direito, nunca tendo exercido atividade na ad-
vocacia. Foi indicado pela Câmara dos Deputados.

Contudo, pairam sobre o indicado várias acusa-
ções amplamente divulgadas pela imprensa, que em 
suma tratam de:

* O senhor Luiz Moreira Gomes Júnior res-
ponde a processo por estelionato na Justiça 
Federal do Ceará, por apresentar pedido de 
registro na OAB daquele estado sem passar 
pelo processo seletivo da entidade. Teria afir-
mado possuir residência em Fortaleza, sendo 
que reside em Belo Horizonte.
* Foi o conselheiro que mais utilizou diárias do 
Conselho Nacional do Ministério Público em 
viagens oficiais, inclusive para Fortaleza, onde 
supostamente possuiria domicílio.
* Funcionária acusou o ex-conselheiro de ten-
tar pressionar uma colega dela para direcionar 
procedimentos no conselho para atingir um 
conselheiro específico.

Em sua defesa, senhor Luiz Moreira Gomes Jú-
nior afirmou ser alvo de uma campanha difamatória 
deflagrada por um procurador da República que teria 
sofrido suspensão de 90 dias em decorrência de pro-
cesso no CNMP. Tal procurador utilizaria e-mails para 
persuadir colegas a assinarem abaixo-assinado contra 
a sua recondução. O ex-conselheiro encaminhou, então, 
em razão destes e-mails, solicitação ao presidente do 
CNMP para apurar eventual responsabilidade admi-
nistrativa, cível e penal dos procuradores envolvidos 
na sua divulgação.

Sobre o pedido de inscrição na OAB, alegou que 
o fez por entender ter direito, como membro do CNMP 
e por ter se formado bacharel em Fortaleza. Também 
afirma jamais ter pedido direcionamento de procedi-
mentos no CNMP.

Por fim, alega ter realizado pedido de apuração 
das denúncias feitas contra ele, mediante notícia crime 
endereçada ao Procurador Geral da República. Esta 
foi encaminhada à Procuradoria da República no Dis-
trito Federal, para análise. O procurador conclui pela 
necessidade de averiguação das denúncias.

Durante a reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, o indicado acabou por declinar no-
mes de Procuradores e as circunstâncias que pairam 
sobre os fatos que ele afirma estarem sendo urdidos 
para evitar sua recondução. A CCJ ficou de deliberar 
sobre a ouvida, por convocação, de tais citados mem-
bros do Ministério Público.

Logo, entendemos como completamente ilógico 
e contraditório que o Senado Federal delibere sobre 
um nome, sobre o qual exige-se que sejam tomadas 
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as providências e diligências necessárias ao comple-
to esclarecimento das condições que são requisitadas 
para a assunção desse importante cargo. Não é demais 
lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Públi-
co tem atribuições assemelhadas a uma corregedoria 
do Parquet, portanto não é excessiva a prudência e a 
tranquilidade na apreciação de seus membros.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2012.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, as seguintes matérias:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2012 
(Nº 6.789/2006, na Casa de origem,  

do Deputado Celso Russomano)

Obriga a contratação de seguro para os 
serviços de entrega que se utilizam de mo-
tocicletas ou veículos afins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei obriga as pessoas jurídicas que 

se utilizam de serviços próprios de entrega para seus 
produtos e as pessoas que prestam este serviço a ter-
ceiros, por meio de motocicletas ou veículos afins, a 
contratarem seguro de vida e de invalidez permanente 
por acidente para proteção dos respectivos condutores.

Art. 2º As pessoas jurídicas que prestam a ter-
ceiros ou utilizam serviço próprio de entrega por meio 
de motocicletas ou veículos afins deverão contratar, a 
suas expensas, seguro de vida em grupo ou individual 
para os respectivos condutores.

§ 1º O valor do seguro de que trata o caput será de, 
no mínimo, 30 (trinta) vezes o salário base da categoria 
ou aquele registrado em carteira, o maior dos 2 (dois).

§ 2º O seguro referido no caput deverá cobrir os 
sinistros relativos à morte ou invalidez permanente por 
acidente do condutor.

§ 3º Serão beneficiários do seguro de que trata 
o caput, pela ordem, o próprio beneficiário e, na sua 
falta, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos e, a partir 
daí, os de acordo com a sucessão estabelecida na lei.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.789, DE 2006

Obriga a contratação de seguro para os 
serviços de entrega que se utilizam de mo-
tocicletas ou veículos afins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei obriga as pessoas jurídicas que 

se utilizam de serviços próprios de entrega para seus 
produtos e as que prestam este serviço a terceiros, 
por meio de motocicletas ou veículos afins, a contra-
tarem seguro de vida e de invalidez permanente para 
a proteção dos respectivos condutores.

Art. 2º As pessoas jurídicas que prestam a ter-
ceiros ou se utilizam de serviço próprio de entrega por 
meio de motocicletas ou veículos afins deverão con-
tratar, às suas expensas, seguro de vida em grupo ou 
individual para os respectivos condutores.

§ 1º O valor do seguro de que trata o caput será 
de, no mínimo, 30 (trinta) vezes o salário base da cate-
goria ou aquele registrado em carteira, o maior dos dois.

§ 2º O seguro referido no caput deverá cobrir os 
sinistros relativos à morte ou à invalidez permanente 
do condutor.

§ 3º Serão beneficiários do seguro de que trata 
o caput, pela ordem, o próprio beneficiário e, na sua 
falta, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, e, a partir 
daí, os de acordo com a sucessão estabelecida na lei.

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

Justificação

Pela relevância social de seus propósitos, esta-
mos reapresentando integralmente o Projeto de Lei no 
7.208, de 2002, de autoria do Deputado Crescendo 
Pereira Jr. que, infelizmente, foi arquivado nos termos 
do art. 105 do Regimento Interno desta Casa.

Vários são os ramos de negócios que, na tenta-
tiva de seduzir a clientela ou de lhe prestar melhores 
serviços, vêm se utilizando, para a entrega de seus pro-
dutos, de motoqueiros, os conhecidos “moto-boys”, ou 
mesmo de condutores de bicicletas motorizadas ou não.

A dinâmica do comércio assim o exige e, em 
decorrência, cada vez mais, novos postos de trabalho 
vêm sendo criados, o que é salutar para a economia.
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Contudo, não podemos ficar alheios à necessi-
dade de se proteger esses trabalhadores cuja profis-
são, sem dúvida, em função do nosso caótico trânsito, 
envolve grandes riscos.

O que propomos é um seguro de vida, em grupo 
ou individual, para os sinistros de morte e invalidez per-
manente, referenciado ao salário do profissional, cujo 
valor, diante de uma fatalidade, servirá, pelo menos, 
para minorar a sua penúria ou a de seus familiares.

Pedimos o apoio de nossos pares para a apro-
vação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 22 de março de 2006. – De-
putado Celso Russomanno.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos e de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão 
terminativa)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2012 
(Nº 4.057/2008, na Casa de origem,  

do Deputado Leonardo Vilela)

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 42 da Lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do 
Idoso, para dispor sobre a prioridade e a segurança 
do idoso nos procedimentos de embarque e desem-
barque nos veículos de transporte coletivo.

Art. 2º O art. 42 da Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. São asseguradas a prioridade e a 
segurança do idoso nos procedimentos de 
embarque e desembarque nos veículos do 
sistema de transporte coletivo.”(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.057, DE 2008

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que institui o Estatuto do Idoso, para 
dispor sobre a segurança do idoso nos pro-
cedimentos de embarque e desembarque 
nos veículos de transporte coletivo e sobre 
a prioridade nesse desembarque;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 42 da Lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do 

Idoso, para dispor sobre a segurança do idoso nos 
procedimentos de embarque e desembarque nos ve-
ículos de transporte coletivo e sobre a prioridade de 
desembarque nesse transporte.

Art. 2º O art. 42 da Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. São asseguradas a prioridade e a 
segurança do idoso nos procedimentos de 
embarque e desembarque nos veículos do 
sistema de transporte coletivo.
Parágrafo único. Para efeito de sua segurança 
no veículo de transporte rodoviário, facultar-
-se-á ao idoso a porta de desembarque do 
veículo, que pode ser ou não a mesma do 
embarque.” (NR)

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

Justificação

Nos centros urbanos mais populosos, vislumbra-
mos situações de constrangimentos para os idosos, que 
a mercê de regras locais, são forçados a desembarcar 
pela mesma porta de embarque dos ônibus, em geral 
a da frente. Nessas circunstâncias, a segurança do 
idoso fica comprometida, pelo fato dele ser submetido 
ao desconforto ou mesmo ao dissabor resultante da 
concorrência com o embarque concomitante de pas-
sageiros mais numerosos e, em geral, mais jovens.

A lei de criação do estatuto do idoso, em seu art. 
42, garante a prioridade de embarque do idoso no sis-
tema de transporte coletivo, faltando-lhe, entretanto, 
a garantia da preferência no desembarque. Mesmo 
propondo a extensão do benefício da prioridade no 
desembarque, previmos também facultar ao idoso a 
escolha entre desembarcar ou não pela porta de em-
barque, para poupar-lhe a possível competição com 
os usuários incautos, que adentram ao veículo sob a 
compressão dos outros passageiros, mormente nos 
horários de pico.

A aparente contradição entre assegurar a priori-
dade tanto no embarque quanto no desembarque do 
idoso no sistema de transporte coletivo e ao mesmo 
tempo facultar-lhe a escolha do local de desembarque 
nos ônibus, como medida de segurança, encontra argu-
mentos convincentes para sua justificação. Na prática, 
parte da população usuária do transporte coletivo rodo-
viário não respeita esse direito de prioridade do idoso. 
O grande contingente de passageiros, principalmente 
nos horários de ida e volta ao trabalho dos indivíduos 
economicamente ativos, compromete a segurança do 
idoso, que se pretende assegurar.
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Desse modo, o projeto de lei ora apresentado 
vem aperfeiçoar a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, ampliando os direitos do idoso, com vistas ao 
seu conforto e segurança.

Pelo exposto, submeto a matéria ao apreço dos 
nobres Pares, na expectativa de sua aprovação.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2008. – De-
putado Leonardo Vilela.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso no 

embarque no sistema de transporte coletivo.
....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura e 
de Direitos e Legislação Participativa, cabendo 
à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2012 
(Nº 6.040/2009, na Casa de origem,  
do Deputado Mendes Ribeiro Filho)

Institui o Dia do Técnico Agrícola.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia do Técnico Agrícola, 

a ser comemorado anualmente em todo o território 
nacional no dia 5 de novembro.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.040, DE 2009

Institui o Dia do Técnico Agrícola;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia do Técnico Agrícola, 

a ser comemorado anualmente em todo o território 
nacional no dia 5 de novembro.

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

Justificação

Em um cenário econômico-social complexo, ins-
tável e carente, é impressionante e animador assistir 
ao desempenho da agricultura, setor que colaborou de 
forma significativa em 2003 para o equilíbrio das contas 
externas. Responsável por 30% do PIB, o agronegó-
cio cresce a um ritmo seis vezes maior que a média 
da economia.

E é nesse ramo estratégico e pulsante que vêm 
apresentando seu trabalho e conhecimento os pro-
fissionais que se pretende homenagear. O campo 
de ação do técnico agrícola é vastíssimo. Para citar 
apenas algumas de suas atribuições, podemos afir-
mar que ele atua em atividades diversas como as de 
associativismo, pesquisa, análise e experimentação. 
Responsabiliza-se pela elaboração de projetos e as-
sistência técnica em áreas como as de crédito rural e 
agroindustrial para efeitos de investimento e custeio; 
topografia na área rural; impacto ambiental; drenagem 
e irrigação. Aplica métodos e programas de reprodu-
ção animal e de melhoramento genético. Implanta e 
gerencia sistemas de controle de qualidade na pro-
dução agropecuária. Enfim, atua nas mais variadas 
atividades do setor agrícola que demandem recursos 
humanos com conhecimento técnico de profissional 
de formação de nível médio.

Homenagear o técnico agrícola, além de ser 
um ato de reconhecimento da relevância e dos ser-
viços prestados por esses trabalhadores à agricul-
tura brasileira, é também valorizar o ensino técnico 
neste país.

O dia 5 de novembro, escolhido para a celebra-
ção, é a data em que foi editada a Lei nº 5.524/68, 
regulamentada pelo Decreto nº 90.922/85, instru-
mento regulador da profissão de técnico agrícola de 
nível médio.

Pego, portanto, o apoio dos meus ilustres pares 
nesta Casa no sentido de aprovar o Projeto de Lei que 
ora submeto à Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2012 
(Nº 6.051/2009, na Casa de origem,  

do Deputado Gilmar Machado)

Denomina Viaduto Renato de Freitas o 
viaduto localizado no Km 629 da BR-365, 
que liga os bairros Martins e Roosevelt, 
na cidade de Uberlândia, Estado de Mi-
nas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado Viaduto Renato de Freitas 

o viaduto localizado no Km 629 da BR-365, que liga os 
bairros Martins e Roosevelt, na cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.051, DE 2009

Denomina “Viaduto Renato de Freitas” o via-
duto localizado no Km 629 da BR-365, ligando os 
bairros Martins e Roosevelt da cidade de Uberlân-
dia, no Estado de Minas Gerais:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Viaduto Renato de Frei-

tas” o viaduto localizado no Km 629 da BR-365. Ligando 
os bairros Martins e Roosevelt da cidade de Uberlân-
dia, no Estado de Minas Gerais.

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

Justificação

Renato de Freitas nasceu na cidade de Uber-
lândia, no Estado de Minas Gerais, em 21 de maio de 
1927. Sempre com os olhos no futuro e na busca por 
melhoria das condições de seus conterrâneos ingressou 
na política. Foi Deputado Estadual e por duas vezes 
Vereador e Prefeito da cidade de Uberlândia.

Nessa cidade constituiu família. Destacou-se 
como engenheiro e advogado. Foi Presidente da Mi-
nas Caixa, banco estadual da época.

Quando prefeito deu atenção especial às obras 
de infraestrutura e educação, tendo a maior média 
de m2 construídos de salas de aula. Dentre outros 
construiu o Terminal Rodoviário de Uberlândia e as 
arquibancadas de cimento no Estádio Juca Ribeiro 
em Uberlândia.

Fundou o Departamento Municipal de Água e 
Esgoto (DMAE) em 23 de novembro de 1967. E foi um 
dos fundadores do Curso de Medicina da Universidade 
Federal de Uberlândia.

Foi homenageado emprestando seu nome às 
turmas da Associação dos Diplomados da Escola Su-
perior de Guerra Delegacia de Uberlândia – ADESG.

Em 2007 recebeu a Comenda de Mérito Em-
preendedor da Câmara Municipal de Uberlândia (in 
memoriam).

Administrador moderno e cidadão carismático, 
Renato de Freitas não media esforços na defesa dos 
interesses da sua cidade, sendo merecedor, portanto, 
dessa justa homenagem.

Pelos motivos expostos, esperamos contar com 
o apoio dos nobres Colegas Parlamentares para a 
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Gilmar Machado.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2012 
(Nº 6.131/2009, na Casa de origem,  

do Deputado Gilmar Machado)

Denomina Viaduto Homero Santos o via-
duto de 2 (duas) passagens superiores, 
sendo uma na Avenida Europa e outra na 
Rua Londres, que liga os bairros Tibery e 
Custódio Pereira, na cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado Viaduto Homero Santos 

o viaduto de 2 (duas) passagens superiores, sendo 
uma na Avenida Europa e outra na Rua Londres, que 
liga os bairros Tibery e Custódio Pereira, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.131, DE 2009

Denomina “Viaduto Homero Santos” o via-
duto de duas passagens superiores, sendo 
uma na Av. Europa e outra na Rua Londres, 
ligando os bairros Tibery e Custódio Perei-
ra da cidade de Uberlândia, no Estado de 
Minas Gerais;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Viaduto Homero San-

tos” o viaduto de duas passagens superiores, sendo 
uma na Av. Europa e outra na Rua Londres, ligando os 
bairros Tibery e Custódio Pereira da cidade de Uber-
lândia, no Estado de Minas Gerais.

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

Justificação

Homero Santos nasceu na cidade de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais, em 29 de janeiro de 1930. 
Em 5 de outubro de 2008 veio a falecer. Sempre com 
os olhos no futuro e na busca por melhoria das condi-
ções de seus conterrâneos ingressou na política. Foi 
Vereador em Uberlândia, MG (1954 a 1962). Deputado 
Federal (1971 a 1974/1974 a 1978/1978 a 1982/1982 
a 1986 e 1986 a 1988).

Foi Secretário da União Nacional dos Estudantes 
na Gestão Ubaldo de Maio (1949). Advogado de 1953 
a 1964. Sócio Fundador da Instituição Uberlandense de 
Ensino (1955). Líder do PSD e Presidente da Câmara 
Municipal de Uberlândia, MG. Professor Titular de Di-
reito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de 
Uberlândia (1962). Deputado Estadual (1963 a 1970). 
Líder da ARENA e do Governo Estadual (Governo Is-
rael Pinheiro). Membro da Comissão de Siderurgia e 
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Mineração na Assembleia Legislativa. Presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (1970). Minis-
tro do Tribunal de Contas da União (1988).

Além de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado 
da Guanabara é autor de várias obras literárias dentre 
as quais A Mocidade e a Política, 1973. Uberlândia – 
Terra Fértil, 1974. JK, 1978. O Poder Legislativo e o 
Advogado, 1979. Educação com Seriedade e Patrio-
tismo, 1980. Problemas Políticos Brasileiros, 1980. III 
Encontro Estadual de Vereadores de Mato Grosso, 
1984. JK – Oito Anos Depois, 1984. O Servidor Públi-
co e seus Problemas, 1985. Sugestões à Assembleia 
Nacional Constituinte, 1987. Centenário de Uberlân-
dia, 1988. Homero Santos no Tribunal de Contas da 
União, 1988. A Alteração dos Métodos e Técnicas de 
Fiscalização e Controle das Estatais, 1991, in RTCU 
50/71. O Alcance e o Valor das Decisões dos Tribunais 
de Contas no Novo Ordenamento Jurídico Constitucio-
nal, 1991, in RTCU 48/214. Fundos Federais, 1992, in 
RTCU 51/21. Estrutura e Competência das Unidades 
de Controle Interno; Breves Considerações, 1993, in 
RTCU 55/23.

Possui vários Títulos de Cidadania em Municípios 
Mineiros (Monte Alegre de Minas, Canápolis, Centrali-
na, Capinópolis, Ituiutaba, Indianópolis, Prata, Campina 
Verde, Nova Ponte, Pedrinópolis, Santa Vitória, Ipiaçu, 
Gurinhatã, Cachoeira Dourada, Itapagipe, Grupiara, 
Patrocínio, Iturama e Belo Horizonte), bem como em 
Natal – RN, Rio de Janeiro – RJ.

Destacou-se como Presidente do TCU (1997-
1998) na conclusão e inauguração das obras dos Ane-
xos I e II do Edifício-Sede do Tribunal, em Brasília, do 
respectivo Restaurante e da Praça dos Servidores, em 
frente à rampa lateral de acesso ao prédio. Construção 
de sedes próprias para representações do TCU em sete 
Estados e reforma de quatro outras representações.

Foi homenageado emprestando seu nome em 
Uberlândia-MG ao: Palácio dos Esportes HOMERO 
SANTOS no U.T.C.; Diretório Acadêmico HOMERO 
SANTOS da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Uberlândia; Plenário HOMERO SANTOS – 
Câmara Municipal de Uberlândia. Em Campina Verde: 
Parque de Exposições HOMERO SANTOS do Sindicato 
Rural. Em Itapagipe: Parque de Exposições HOMERO 
SANTOS do Sindicato rural. Em Santa Vitória: Fórum 
MINISTRO HOMERO SANTOS. Em Ipiaçu: Estádio 
Municipal HOMERO SANTOS. Em Gurinhatã: Conjunto 
Habitacional HOMERO SANTOS. Em Aracaju: Auditó-
rio HOMERO SANTOS da SECEX/SE, TCU. Em Belo 
Horizonte: Auditório HOMERO SANTOS da SECEX/
MG, TCU. Em Iturama: Biblioteca HOMERO SANTOS 
da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA. Em Maceió: 

Biblioteca HOMERO SANTOS da SECEX/AL, TCU. 
No Rio de Janeiro: Gabinete HOMERO SANTOS da 
SECEX/RJ, TCU. Em São Paulo: Auditório HOMERO 
SANTOS da SECEX/SP, TCU. Em Manaus: Auditório 
HOMERO SANTOS da SECEX/AM, TCU.

Administrador moderno e cidadão carismático, 
Homero Santos não media esforços na defesa dos in-
teresses da sua cidade, sendo merecedor, portanto, 
dessa justa homenagem.

Pelos motivos expostos, esperamos contar com 
o apoio dos nobres Colegas Parlamentares para a 
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Gilmar Machado.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2012 
(Nº 7.135/2010, na Casa de origem,  

do Deputado Hugo Leal)

Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
para estipular que a devolução dos autos 
pelo advogado dentro do prazo determina-
do na intimação publicada no Diário Oficial 
não constitui infração disciplinar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 34 da Lei nº 8.906, 

de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
para estipular que a devolução dos autos pelo advoga-
do dentro do prazo determinado na intimação publica-
da no Diário Oficial não constitui infração disciplinar.

Art. 2º O art. 34 da Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 34.  .........................................................
 .......................................................................
§ 2º Não constitui a infração disciplinar pre-
vista no inciso XXII a devolução dos autos no 
prazo determinado na intimação publicada no 
Diário Oficial.”(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.135, DE 2010

Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que “dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
para estipular que a devolução dos autos 
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pelo advogado dentro do prazo determina-
do na intimação publicada no Diário Oficial 
não constitui a infração disciplinar;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei no 8.906, 

de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
para estipular que a devolução dos autos pelo advoga-
do dentro do prazo determinado na intimação publica-
da no Diário Oficial não constitui a infração disciplinar.

Art. 2º O art. 34 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, passa a vigorar acrescido do § 2°, renumerando-
-se o parágrafo único para §1º:

“Art. 34.  .........................................................  
§ 1º  ...............................................................  

§ 2º Não constitui a infração disciplinar do inciso 
XXII a devolução dos autos no prazo determinado na 
intimação publicada no Diário Oficial.”

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

Justificação

Os advogados retiram os autos do cartório para 
efetuar cálculos, buscar bens a penhora, pesquisar 
endereço dos Réus.

A penalidade estipulada pela Lei nº 8.906/94 para 
retenção dos autos é bastante rigorosa – suspensão 
mínima de 30 dias (artigo 37, § 1º)

O Tribunal de Ética da OAB tem entendido em 
iterativas decisões que não constitui infração discipli-
nar a devolução dos autos logo após a intimação para 
a sua devolução.

O objetivo da presente Lei é justamente corrigir 
esta situação que tanta apreensão e desgaste traz in-
justamente aos advogados.

Motivado pelo objetivo de aperfeiçoamento do 
Estatuto da Advocacia, trago à consideração dos ilus-
tres Pares o presente projeto de lei, na expectativa de 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2010. – Depu-
tado Hugo Leal, PSC/RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

....................................................................................
Art. 34. Constitui infração disciplinar:

....................................................................................
Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível:

a) prática reiterada de jogo de azar, não autori-
zado por lei;

b) incontinência pública e escandalosa;
c) embriaguez ou toxicomania habituais.
Art. 35. As sanções disciplinares consistem em:

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2012 
(Nº 1.923/2011, na Casa de origem,  

do Deputado João Bittar)

Denomina Aeroporto de São Paulo/Congo-
nhas – Deputado Freitas Nobre o aeroporto 
da cidade de São Paulo, capital do Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Aeroporto de São Paulo/Congonhas, si-

tuado na cidade de São Paulo, no Estado de São Pau-
lo, passa a ser denominado Aeroporto de São Paulo/
Congonhas – Deputado Freitas Nobre.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.131, DE 2009

Denomina-se “Aeroporto de São Paulo/Con-
gonhas – Deputado Freitas Nobre” o aero-
porto da cidade de São Paulo, capital do 
Estado de São Paulo;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Aeroporto de São Paulo/Congonhas, 

situado na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, passa a ser denominado “Aeroporto de São 
Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre”.

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

Justificação

José Freitas Nobre nasceu em Fortaleza, Esta-
do do Ceará, em 24 de março de 1921 e se destacou 
como jornalista, advogado, professor, escritor e político 
de grande aceitação popular.

Transferiu-se para a cidade de São Paulo aos 
12 anos de idade trazendo consigo o primeiro livro 
de sua autoria. A epopeia Acreana. Bacharelou-se 
pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
da Universidade de São Paulo – USP em 1948 ten-
do antes e também depois de formado, se dedicado 
ao jornalismo, trabalhando em vários veículos de 
comunicação, como por exemplo, os Diários Asso-
ciados, a Última Hora, a Folha da Manhã e a revista 
O Cruzeiro. Presidiu o Sindicato dos Jornalistas do 
Estado de São Paulo por três vezes e a Federação 
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Nacional dos Jornalistas por duas vezes. Foi profes-
sor titular da Universidade de São Paulo na Escola 
de Comunicação e Artes – ECA, e professor cate-
drático da Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, 
também em São Paulo.

Aos 29 anos de idade, Freitas Nobre candidatou-
-se a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. 
Era o início de um projeto de vida política, brilhante-
mente conduzido até seu falecimento em São Paulo.

Exerceu por duas vezes o mandato de Vereador e 
uma vez como Vice-Prefeito também de São Paulo na 
gestão com Prestes Maia. Após encerrar o seu man-
dato como vice-prefeito de São Paulo, Freitas Nobre 
era o candidato natural a Prefeito.

Contudo, o término de seu mandato na Prefeitu-
ra de São Paulo coincidiu com o golpe militar de 1964 
e suas pretensões foram interrompidas. Em razão da 
perseguição que passou a sofrer, Freitas Nobre exilou-
-se na França, aproveitando para fazer seu doutorado 
na Universidade de Paris.

Retornou ao País em 1967, durante a realização 
da eleição municipal e, em apenas 40 dias de campa-
nha, se tornou o Vereador com o maior percentual de 
votos válidos da história de São Paulo, tendo recebido 
à época, 120 mil votos.

Em 1970 elegeu-se Deputado Federal pelo Mo-
vimento Democrático Brasileiro – MDB, como o se-
gundo Deputado mais votado do Estado, atrás, ape-
nas, do Doutor Ulisses. Destacou-se desde o primeiro 
momento e, por isso, foi alçado à liderança de seu 
partido na Câmara Federal, cargo que ocupou por 
seis vezes consecutivas, até entregar ao Presidente 
Tancredo Neves.

Nos anos difíceis de indignação contra as arbi-
trariedades da ditadura, sua atuação o levou a liderar 
juntamente com grandes nomes da política nacional 
a luta pela Anistia ampla, geral e irrestrita e pelas Di-
retas-já. Por ser um dos principais líderes na Câmara 
Federal, integrou, com destaque, a pequena equipe 
que elaborou o plano de governo do Presidente Tan-
credo Neves.

O aeroporto de congonhas era a sua casa. De 
lá decolava semanalmente rumo a vários destinos do 
País com o objetivo de unir o povo brasileiro e, juntos, 
redemocratizarem a nossa nação.

Escreveu vários livros, entre eles “A Epopeia 
Acreana”, “Anchieta, Apóstolo do Novo Mundo”, “O 
Transplante de Órgãos Humanos à Luz do Direito”, 
“Lei da Informação”, “Princípios Constitucionais e a 
Nova Legislação”, e um livro escrito em francês cha-
mado “Le Droit de Réponse et la Nouvelle Technique 

d’Information”. O livro “Os Comentários à Lei de Im-
prensa” foi o mais citado pelo Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal nos processos que discutiam questões 
sobre a Lei de Imprensa.

Freitas Nobre faleceu em São Paulo no dia da 
bandeira, 19 de novembro de 1990 e seu corpo foi ve-
lado no salão nobre da Câmara Municipal daquela ca-
pital, com a presença dos principais políticos da época, 
jornalistas, amigos, parentes e pessoas do povo que 
lhe renderam as maiores reverências.

Portanto, emprestar o seu bom nome ao Aero-
porto de São Paulo/Congonhas significa o reconheci-
mento e o resgate da memória de um homem público 
de bem que nunca teve medo de enfrentar os obs-
táculos da sua época para promover a igualdade, a 
liberdade e a fraternidade entre todos os brasileiros, 
tendo como principal objetivo, a defesa do interesse 
público e a melhoria das condições de vida de seus 
semelhantes.

Por essas razões é que trazemos tal proposta 
aos nobres Parlamentares solicitando o apoio para a 
aprovação deste importante Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2011. – De-
putado João Bittar.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, podendo receber emendas 
perante a primeira ou única comissão do despacho 
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, 
II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se segunda-feira, dia 
3, às 11 horas, destinada a comemorar os 30 anos 
da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensi-
no Superior (ABMES), nos termos do Requerimento 
nº 1.552, de 2011, do Senador Cristovam Buarque e 
outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 655, 
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos De-
putados, comunicando o envio à sanção do Projeto 
de Lei da Câmara nº 61, de 2012.

É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 655/12/PS-GSE

Brasília, 29 de agosto de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram rejei-

tadas as Emendas de nºs 1 e 2 oferecidas por essa 
Casa ao Projeto de Lei nº 2.786, de 2011, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o sistema de acompa-
nhamento da execução das penas, da prisão cautelar 
e da medida de segurança”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi enviada à sanção em 24-8-12.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como orador inscrito, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney; Srs. Se-
nadores e Srªs Senadoras; caros telespectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado; senhoras e 
senhores, passamos por um momento importante no 
Brasil, como muitos daqueles que já passamos desde 
que o Brasil foi descoberto, em 1500. Nós somos um 
País jovem, 500 anos. Comparado a países como os 
da Europa, ainda estamos debutando, mas já somos 
gigantes, já somos a sexta maior economia do mun-
do. Nós somos hoje o 11º em estabilidade econômica. 
Uma estabilidade econômica superior à dos Estados 
Unidos, do Japão, dos países da Zona do Euro. Quase 
200 milhões de habitantes! Este é o Brasil, segundo 
maior produtor de alimentos do Planeta; uma potência 
ambiental: temos jazidas de minerais, uma das maiores 
do mundo no que diz respeito ao ferro, temos petróleo, 
temos pré-sal; temos um País gigante, continental; te-
mos um povo bonito, um povo inteligente; nós temos 
muito a comemorar.

Na semana que vem, teremos uma das datas 
mais importantes para o Brasil, para nós republicanos, 
para nós democratas: 7 de Setembro, independência 
do Brasil. Chega a arrepiar. Independência do Brasil! 
Quanto orgulho dá isso, gente!

Mas nós temos ainda alguns problemas, e preci-
samos avançar. Eu tenho feito algumas análises, tenho 
vindo à tribuna do Senado Federal, tenho participado 
nas comissões, nos debates, nas audiências públicas, 
e tenho uma convicção de que nós avançaremos atra-
vés da educação, porque, se nós somos tudo isso do 
ponto de vista econômico, ambiental, geográfico, nos 
falta crescer um pouquinho mais no campo da educa-
ção. Nós estamos assistindo, todos os dias, no rádio, 

na televisão, nos grandes jornais, à CPI do Congres-
so Nacional, julgamento do mensalão, em que alguns 
já foram condenados, outros ainda poderão ser no 
decorrer do julgamento desse processo. E isso tudo 
acontece no momento especial que vive o Brasil, que 
é o das eleições municipais, em que vamos escolher 
os nossos vereadores e prefeitos. E ocorre num mo-
mento especial em que comemoraremos, no próximo 
dia 7 de setembro, a Independência do Brasil. Olhem o 
apelo que tem isso! Olhem o significado que tem isso!

Mas sabem o que acontece? Ao que nós esta-
mos assistindo, mensalão, CPI, são consequências. 
Consequências de um sistema que tem defeito. E nós 
precisamos atacar as causas desse sistema que tem 
defeito. Se não atacarmos a causa, teremos outros 
mensalões, outras CPIs, daqui a um ano, dois anos, 
três anos. É natural isso! Nós sabemos que vai acon-
tecer. E não só aqui no âmbito nacional, mas também 
nos Estados, nos Municípios. Quantos prefeitos vocês 
ouviram que foram cassados nos últimos anos, pela 
Justiça Eleitoral, pela Justiça comum. Normalmente 
está inserido aí um item chamado corrupção.

A corrupção é um câncer do Brasil, que está in-
trínseco em todos os níveis, e não só no setor público, 
mas no privado também. Nos lobbies das empresas 
para as licitações, nos lobbies para a inserção no mer-
cado, entre as próprias empresas. Nós sabemos que 
há concorrência, nós vivemos num mundo mercantil, 
onde há capital aberto. Sabemos disso.

Eu venho hoje à tribuna do Senado Federal con-
versar com você, brasileiro, conversar com os colegas 
Senadores para dizer da importância de nós atacar-
mos as causas.

E a educação vem como um princípio para resol-
vermos boa parte dos problemas do Brasil, principal-
mente os problemas na formação ética, moral e cidadã 
do cidadão. E por que não a formação política também?

Eu venho hoje falar com vocês, meu caro colega 
Senador do Paraná Roberto Requião, Presidente da 
Comissão de Educação, falar do PLS 02, de 2012, que 
será pautado na reunião da Comissão de Educação, 
no próximo esforço concentrado, que ocorrerá imedia-
tamente após o dia 7 de setembro.

Esse projeto, que busca inserir no ensino funda-
mental a disciplina de Cidadania Moral e Ética, e no 
ensino médio, Ética Social e Política do Cidadão, é 
necessário para atacarmos as causas.

Minha gente, precisamos formar cidadãos neste 
Brasil. Cidadãos mais preparados para nos representar 
nas classes políticas. Cidadãos preparados para sa-
ber escolher o nosso vereador, o nosso prefeito neste 
momento – cidadãos conscientes.
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Uma pesquisa feita no início de 2011, em rela-
ção às eleições de 2010, disse que 80% dos brasilei-
ros não se lembravam em quem haviam votado para 
Deputado Estadual e Deputado Federal, quatro, cinco 
meses depois. É inadmissível isso!

Depois, nós acompanhamos determinadas situa-
ções e aí fazemos a reflexão: será que não somos um 
pouco responsáveis por isso? Os ensinamentos éticos 
e morais de cidadãos que os nossos pais, os nossos 
avós passaram para nós, estamos conseguindo passar 
para os nossos filhos?

O pai e a mãe saem de madrugada de casa para 
trabalhar e voltam tarde. O filho está dormindo quando 
saem e já está dormindo quando voltam. Veem o filho 
uma vez por semana. É comum isso nas famílias bra-
sileiras. Será que os pais estão conseguindo?

Eu sou um exemplo disso, gente. Saio da minha 
casa no início da semana e volto no final da semana. 
Tenho um filho de três anos. Eu consigo passar para 
ele, no dia a dia, os ensinamentos morais e éticos para 
se tornar um cidadão politizado, preparado para con-
vivência em sociedade? Acho que temos que colocar 
isso no currículo escolar.

Está vindo aí um grande programa. Alguns Muni-
cípios já instalaram o contraturno ou o período integral. 
Nós temos espaços, sim, dentro do currículo escolar 
para colocar isso. Não é uma disciplina que tem que 
ser dada todos os dias, duas aulas por dia. Não. Pode 
ser uma vez por semana. Vamos começar por aí, mas 
vamos colocar isso, gente.

O meu filho de três anos já faz período integral 
numa escola. É importante que ele venha a ter prin-
cípios morais e éticos de como conviver em socieda-
de, preparar-se um pouco mais para ter consciência 
no momento em que se tornar cidadão, eleitor neste 
Brasil, para saber escolher, com a sua consciência, o 
que é melhor para ele, para a sua cidade, para o seu 
Estado, para o Brasil. 

Isso é necessário, porque, se não fizermos isso, 
minha gente, vamos continuar tendo sempre mensalões 
e CPIs neste Brasil inteiro. É sim, não tenham dúvida. 

Retornemos, por exemplo, há 30, 40 anos. Como 
era a convivência em sociedade? Havia mais respeito; 
as pessoas, os jovens respeitavam os mais velhos, os 
idosos, os senhores; pedia-se licença, chamava-se de 
senhor, de senhora. Hoje, não. Perdeu-se esse conta-
to. Um jovem com menos de 30 anos, na sua grande 
maioria, não sabe cantar o Hino Nacional, nem sabe 
a letra do Hino da Pátria, da Bandeira, não tem orgu-
lho de ser brasileiro, de cantar esta Cidade, este País. 
Precisamos resgatar isso, porque o Brasil cresce a 
passos largos, mas não basta o econômico, temos 
que crescer também como cidadãos.

E venho, hoje, à tribuna do Senado Federal, como 
Senador da República do Estado do Paraná, como sig-
natário deste Projeto de Lei, o nº 02/2012, que será 
incluído na pauta da Comissão de Educação do pró-
ximo esforço concentrado, para pedir a todos os meus 
colegas, Senadores, Senadoras, que fazem parte desta 
Comissão: vamos aprovar, na Comissão de Educação, 
este Projeto, que ainda vai à Câmara dos Deputados, 
pode retornar, depois, ao Senado, isso pode demorar 
anos ainda em tramitação. Mas vamos fazer a nossa 
parte aqui, no Senado Federal, neste momento im-
portante, no momento em que estamos assistindo a 
todos esses julgamentos e inquéritos que ocorrem no 
Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, 
no momento das eleições no Brasil, para darmos uma 
resposta à sociedade brasileira, a resposta que ela es-
pera. E a sociedade brasileira quer sim uma resposta 
do Congresso Nacional. E podemos fazê-lo através 
deste projeto que tramita na Comissão de Educação, 
meu caro colega Senador Requião. O Brasil quer e 
espera uma resposta do Congresso Nacional, não te-
nham dúvida disso.

O Sete de Setembro será um dia marcante para 
todos nós. Em Sete de Setembro de 2012, não te-
nham dúvida, neste momento de CPI e de mensalão, 
os movimentos sociais vão vir às ruas! Vão vir às ruas 
para se manifestar, para mostrar sua indignação com 
relação à corrupção neste País. Estão vindo vários mo-
vimentos como, por exemplo, o movimento intitulado 
“Nas Ruas contra a Corrupção”, que tem feito mani-
festações éticas, precisas da necessidade de promo-
vermos mudanças. Esse movimento, na maioria das 
vezes, defende a formação de cidadão ético, moral e 
político; mas não político partidário ou ideológico, mas 
um político no sentido de conhecer um pouco mais 
dos seus direitos; mas, muito mais: conhecer os seus 
deveres: deveres para com a Pátria, deveres para com 
a sociedade brasileira, deveres para com sua família, 
para com sua cidade, para com seus pares no dia a 
dia! Mais ainda, gente: dever de conhecer um pouco o 
que faz um Senador da República, um Presidente, um 
Governador, um Prefeito, conhecer qual é a função de 
um Vereador em seu Município. Gente, criticar, falar é 
fácil. É muito fácil. Nós temos de agir. E como vamos 
agir? Agora, neste momento das eleições, sabendo 
escolher nossos Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos, 
analisando seu histórico de vida. Se foi ele candidato 
ou não até este momento, não interessa! Nós temos 
de saber escolher nosso cidadão, ver se aquilo que 
ele está levando como proposta, como promessa de 
campanha muitas vezes, condiz com a conduta que 
ele tem na sociedade aí em seu Município, ou se é 
simplesmente vazio, sem conteúdo. 
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E faço um apelo para encerrar, Sr. Presidente, a 
todos os brasileiros que vão às urnas no dia 07 de outu-
bro, exatamente um mês depois do Sete de Setembro: 
não venda seu voto. Não venda seu voto! Se alguém 
lhe oferecer alguma compensação por seu voto, recuse. 
Se não puder recusar, repudie nas urnas. Não entregue 
seu bem mais valioso. Sabe o que fez o legislador, na 
Constituinte, quando fizemos a Constituição Cidadã 
de 1988, processo conduzido por Ulysses Guimarães, 
cuja morte faz 20 anos e para cuja vida faremos uma 
homenagem aqui no Congresso Nacional? Sabe o que 
ele fez? Colocou lá no art. 1º da Constituição da Repú-
blica, no Parágrafo Único: “Todo poder emana do povo. 
Todo poder emana do povo. É sério isso. Sabe como? 
Pelo seu voto, que exerce diretamente ou através dos 
seus representantes. Diretamente, por exemplo, no 
plebiscito. Através dos seus representantes é quando 
o cidadão escolhe o seu Vereador, o seu Prefeito, De-
putado Estadual, Federal, Senador da República, Go-
vernador, Vice-Governador, Presidente da República. 
É assim que ele exerce o seu poder.

Por isso, minha gente, não entregue o seu bem 
mais precioso. Por isso também, o legislador disse 
que o seu voto é secreto, ou seja, para que ninguém 
manipule a sua mente, porque a sua consciência só 
você conhece, eleitor. Portanto, se você não tiver como 
recusar aquele benefício oferecido em troca do seu 
voto, repudie-o nas urnas. Não tenha dúvida, faça isso, 
porque esse cidadão não merece a sua confiança, e 
ele trará prejuízos à sua cidade. 

O Brasil não precisa de gente assim. Precisamos 
dar uma resposta à sociedade brasileira, e essa res-
posta será dada através de uma legislação voltada à 
formação do cidadão ético, moral, social, mais político. 
Isso tem de ser através das salas de aula, que venha 
isso através do contraturno, mas que venha para o cur-
rículo escolar. Agora, neste momento mais imediato, 
precisamos dar uma resposta, e essa resposta será 
dada através do nosso voto. E o nosso voto, minha 
gente, tem, sim, consequência, positiva ou negativa, 
quem decide é você. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, um bom dia a to-
dos, lembrando que hoje ainda temos, logo mais, no 
final da tarde, às 16 horas, a posse do Ministro Felix 
Fischer como Presidente do Superior Tribunal de Jus-
tiça, um Ministro paranaense. Lá estarei prestigiando 
esse grande evento. Um bom dia a todos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu a Mensagem 91, de 
2012-CN (nº 387, de 2012, na origem), da Excelentíssi-
ma Senhora Presidenta da República, encaminhando o 
Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN, que estima a receita 

e fixa despesas da União para o exercício financeiro 
de 2013, o Orçamento da República.

O Projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos do art. 82 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
a tramitação do Projeto: 

Leitura: 31-8-2012

até 5/9 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos;

até 5/10 prazo para realização de audiências 
públicas;

até 20/9 prazo para apresentação de emendas 
à receita e de renúncia de receitas ao 
projeto;

até 23/9 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos das emendas à receita e 
de renúncia de receitas;

até 10/10 prazo de apresentação, publicação e 
distribuição de Relatório da Receita;

até 13/10 prazo para votação de Relatório da 
Receita e suas emendas;

até 18/10 prazo para apresentação, publicação 
e distribuição de Relatório Preliminar; 

até 21/10 prazo para apresentação de emendas 
ao Relatório Preliminar;

até 24/10 prazo para votação do Relatório Pre-
liminar e suas emendas;

até 3/11 prazo para apresentação de emendas 
ao projeto;

até 8/11 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos das emendas;

até 27/11 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação de relatórios 
setoriais; 

até 14/12 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório do 
Relator-Geral; 

até 19/12 prazo para encaminhamento do Pa-
recer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional;

até 22/12 prazo para implantação das decisões 
do Plenário do Congresso Nacional e 
geração de autógrafos.

A matéria será publicada em suplemento do Diá-
rio do Senado Federal de 1º de setembro do corrente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 37 minutos.)



����������	���
��


�����������

���
���
�����
����������
�������������������� !��" ���!�

#$���������% �����&'�

(�)*+���+�!��
��	,
�����-�&'�

Setembro de 20124    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



�����������	
���������	���������
��������������

��������	
		�� ��������


�������������������	
�� �

���������������	
�� �

������� �

 !������������ ��

�������
�	
		�
	��
�������	 ��

�������������������������� !��"�#��"���$�����������
%�����"

"�#	�!� �

�������
��
���
	 &

"�#	�!��	!��"���$� �

Terça-feira 4    5Setembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



����'�����
��
(�
�)���

����'�������
��*�		���
*
�
+�	��

�
�*�����'�

�
,
���������
��*�		���
*
�
+�	��

�
�*�����'�
-���.�/01�2�341
������%5

�
��������
��
���� (�
,��+��� �����

(�� � �� � � � �

("� � � � � � �

("� � �% % � � ��

(�� � � � � � 0

(�� �� � � � � 0&

6�% � � � � � &

����� �& �� % � � 3&

'#����(�������)�*���
��������������

Setembro de 20126    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



����'�������7��
8��
����'�������9��*���

(��,
����
�"
���

���'
�	��

�����

6($ � � 0

("$ � � &

'#����(�������)������+�����,���

��������������

Terça-feira 4    7Setembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



����
�� �����

-��.�	�����������/!�����.�*��
�

-#��0	��������.���!�
��

1��	�
�����������
2

1�	3��#�/���4�����������.��5���
��

1��/!���#�����/!�������.���!����.���
��
�

�����	�.�	������.�*���
�

6	7��./���
�&

8���	/��9�����6	��������+����#���:�#���������������;
�

)���!��:�.��������	�/!�������	���������;
�

+�����3/!�������.���!����.���
��
�

"���$/!���������!�����������#���.�.��/!��	�����<��������������	��
�

"���������.�*��
�

=�.��/!����	>#	�
��

?�30	������.�*��
%

������#
��� 0:/

'#�������"�@#���.�	����
��������������

*No período de 01 a 31/08/2012 foram apreciados outros requerimentos, não autônomos (vinculados a outra 
matéria), que não constam nesta resenha. 

Setembro de 20128    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



(������( �% �� ��� �����

(��;�������"��
����<6��� � � � � &

(��;�������"��
��������� � �& � � �&

(��;������
�������

"�#��"���$�
� � � � �

(��;������
����"= !����

������
� �� �� � ��

����� � �� � � &>

'#�������)�*����-�����������6	������

��������������

Terça-feira 4    9Setembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



��������������

'#�������"�@#���.�	�������8���	/�
:1�.�A	#�;�B

%���*
���?��������% �����

-��C�2��:�; &

:�;�)���!��:�.��������	�/!�������	���������;

@��
A
��*
���	��
���+
�?��+�*�B�	�	�������'���	��
���(�
�)����
�
�+�����*�	
���	����C�������	���
A������
��
A
��*
���	

����	
��������	�����
�������������
�����������

������������������������

Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
 	�!�������� ��� �� ���
 	�!�"������ �� �� ��
 	�!�"�#�$����� �� �� ��
 	�!�"�#�$$��"�� %� �� %�
Soma 39 0 39
����	�����
�&�	��	���	���� ��%�� �� ��
Total Geral 40 0 39

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal; 

3. Licença para tratamento de saúde; 

4. Licença para tratar de interesses particulares;

5. Referente ao Requerimento nº 449/2012-M, do mês de julho de 2012.  
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* Compatibilizados os totais de Reuniões e Reuniões não Realizadas de 
acordo com os meses anteriores.
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
 	�!������#%�� "��� %� "���
 	�!�"������ )� �� )�
 	�!�"�#�$����� �)� � �)�
 	�!�"�#�$$��"#%�� "�� �� "��
Soma 502 6 496
����	�����
�&�	��	���	���� +� �� ��
Total Geral 508 6 496

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal; 

3. Licença para tratamento de saúde; e

4. Licença para tratar de interesses particulares.

5. Compatibilizados os quantitativos para que do RQS 266/2012-M, do Senador Acir Gurgacz,  conste a fundamentação do art. 43, II, do 

RISF.   
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

          Resenha 
01 a 31/08/2012 

Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 
01 a 31/08/2012 

Tipo de sessão Quantidade
Conjunta -

Conjunta Solene 01

Total 01

Resenha Consolidada 
   02/02 a 31/08/2012 

Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 
Tipo de sessão Quantidade
Conjunta 05

Conjunta Solene 12

Total 17

Quadro Geral de Matérias 
Apreciadas Quantidade
PLN (aprovados) 05

PRN (aprovado) 01

Retificações (aprovadas) 03

Total 09
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Sessões Realizadas 
01 a 31/08/2012 

Sessão Data/Hora/Local Finalidade
Conjunta Solene 06/08/2012, às 11 horas 

(Plenário do Senado Federal) 
Destinada a comemorar o centenário de nascimento de Jorge Amado. 

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
01 a 31/08/2012 

Nº Assunto 
40/2012 

(public. no DOU  
de 28/08/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 573, de 27 de junho de 2012, publicada no Diário 
Oficial da União de 28 de junho de 2012, que "Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da 
Educação, da Saúde, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da 
Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, no valor global de R$ 6.843.701.650,00, para os fins que 
especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

41/2012 
(public. no DOU  
de 28/08/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012, publicada no Diário 
Oficial da União de 29 de junho de 2012, em Edição Extra, que "Estabelece medidas para estimular o pagamento 
de débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de responsabilidade 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e de suas autarquias e fundações; altera o art. 1º da Lei nº 
10.925, de 23 de julho de 2004, para prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes na importação 
e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno das massas alimentícias que menciona", tem sua 
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional 

01 a 31/08/2012 
Nº do 
Ofício Destinatário Assunto

402/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Em aditamento ao Ofício nº 393, de 2012-CN, informa que a sessão solene do Congresso Nacional 
destinada a comemorar os 69 anos do Movimento dos Focolares, realizar-se-á no dia 7 de 
dezembro do corrente, sexta-feira, às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário do Senado 
Federal.

401/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Em aditamento ao Ofício nº 392, de 2012-CN, informa que a sessão solene do Congresso Nacional 
destinada a comemorar os 25 anos da Associação Brasileira das Editoras Universitárias – ABEU, 
realizar-se-á no dia 19 de outubro do corrente, sexta-feira, às quatorze horas e trinta minutos, no 
Plenário do Senado Federal. 

399/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
79, de 2012-CN (nº 341/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei de Conversão nº 15, de 2012 (oriundo da Medida Provisória nº 561, de 2012), que “Altera as 
Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011, 11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977, de 7 de julho 
de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, 9.636, de 15 de maio de 1998, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 
11.941, de 27 de maio de 2009”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação 
de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais 
um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

398/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
78, de 2012-CN (nº 340/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei do Senado nº 10, de 2006 (PL nº 7.329, de 2006, nessa Casa), que “Altera os arts. 32 e 80 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o acesso do empregado às informações 
relativas ao recolhimento de suas contribuições ao INSS”. Nos termos do art. 104 do Regimento 
Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 
2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de 
relatar o veto. 

Setembro de 201234    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Nº do AssuntoDestinatário Ofício
397/2012-

CN
Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
77, de 2012-CN (nº 331/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei da Câmara nº 131, de 2008 (PL nº 4.622, de 2004, nessa Casa), que “Dispõe sobre a 
organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de 
Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores 
Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para 
integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

396/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, no dia 15 de agosto de 2012, e publicou 
no dia 16 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 576, de 2012, que “Altera as Leis nº 
10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 de maio de 2011, para modificar a denominação 
da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. - ETAV para Empresa de 
Planejamento e Logística S.A. - EPL, e ampliar suas competências”. Nos termos do disposto nos §§ 
2º, 3º e 7º do art. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, fica constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação. 

395/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União o 
Aviso nº 1.059-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 
2.179/2012-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC 004.525/2012-4, acompanhado 
do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. A matéria, publicada no DSF de 
22/08/2012, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

393/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão 
solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 7 de dezembro do corrente, sexta-feira, às onze 
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar os 69 anos do Movimento dos 
Focolares. 

392/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão 
solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 19 de outubro do corrente, sexta-feira, às onze 
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar os 25 anos da Associação Brasileira 
das Editoras Universitárias – ABEU. 

391/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão 
solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 10 de setembro do corrente, segunda-feira, às 
dez horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o centenário de nascimento de 
Augusto do Prado Franco, que se completará em 4 de setembro de 2012. 

390/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
76, de 2012-CN (nº 330/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei da Câmara nº 3, de 2005 (PL nº 1.089, de 2003, nessa Casa), que “Altera o Decreto-Lei nº 
467, de 13 de fevereiro de 1969, para estabelecer o medicamento genérico de uso veterinário; e 
dispõe sobre o registro, a aquisição pelo poder público, a prescrição, a fabricação, o regime 
econômico-fiscal, a distribuição e a dispensação de medicamentos genéricos de uso veterinário, 
bem como sobre a promoção de programas de desenvolvimento técnico-científico e de incentivo à 
cooperação técnica para aferição da qualidade e da eficácia de produtos farmacêuticos de uso 
veterinário ”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) 
Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um 
Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

389/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
74, de 2012-CN (nº 329/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei Conversão nº 13, de 2012 (MPV nº 559, de 2012), que “Autoriza a Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. (Eletrobras) a adquirir o controle acionário da Celg Distribuição S.A. (Celg D); 
institui o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino 
Superior (Proies); altera as Leis nos 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 9.718, de 27 de novembro de 
1998, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.128, de 28 de junho de 2005, 11.651, 
de 7 de abril de 2008, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 12.101, de 27 de novembro de 2009, 
12.429, de 20 de junho de 2011, 12.462, de 4 de agosto de 2011, e 12.546, de 14 de dezembro de 
2011; e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação 
de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais 
um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

388/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
72, de 2012-CN (nº 313/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei da Câmara nº 11, de 2007 (PL nº 1.532, de 1999, nessa Casa), que “Dispõe sobre a 
elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos”. Nos termos do art. 104 
do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da 
Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a 
ser incumbida de relatar o veto. 

387/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 
73, de 2012-CN (nº 324/2012, na origem), na qual comunica haver vetado integralmente o Projeto 
de Lei da Câmara nº 53, de 2011 (PL nº 1.186, de 2007, nessa Casa), que “Altera a Lei nº 10.779, 
de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador do caranguejo o benefício de seguro-
desemprego durante o período de defeso da espécie”. Nos termos do art. 104 do Regimento 
Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 
2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de 
relatar o veto. 
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386/2012-

CN
Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União o 
Aviso nº 929-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 
1.972/2012-TCU-Plenário. A matéria publicada no DSF de 15/08/2012, vai ao exame da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

385/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União o 
Aviso nº 1.024-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 
2.059/2012-TCU-Plenário. A matéria publicada no DSF de 15/08/2012, vai ao exame da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

384/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União o 
Aviso nº 948-GP/TCU, de 2012, na origem, comunicando a constatação de indícios de 
irregularidade grave nas obras que menciona. A matéria publicada no DSF de 15/08/2012, vai ao 
exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

383/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência designou o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em 
substituição ao Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 565, de 2012, que “Altera a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, para 
autorizar o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para atender aos 
setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos Municípios com situação de 
emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo federal, e a Lei nº 
10.954, de 29 de setembro de 2004, para permitir a ampliação do valor do Auxílio Emergencial 
Financeiro”, conforme o Ofício nº 95, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força 
no Senado Federal. 

382/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência designou o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em 
substituição ao Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 570, de 2012, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; dispõe 
sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da 
educação infantil; e dá outras providências”, conforme o Ofício nº 97, de 2012, da Liderança do 
Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal. 

379/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, no dia 7 de agosto de 2012, e publicou 
no dia 8 do mesmo mês e ano, a Mediada Provisória nº 575, de 2012, que “Altera a Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública”. Nos termos do disposto nos §§ 2º, 3º e 7º do 
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação. Lida em Sessão do 
Senado Federal realizada no dia 09/08/2012. 

378/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a 
Mensagem nº 86, de 2012, (nº 355, de 2012, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 23, de 2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças 
Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República e do 
Ministério das Relações Exteriores, crédito especial no valor global de R$ 209.495.824,00, para os 
fins que especifica”. A matéria, publicada em avulso e no DSF de 10/08/2012, vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

377/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão 
solene conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 10 de setembro do corrente, segunda-
feira, às dezessete horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a reverenciar a vida e a 
trajetória política de Ulysses Guimarães. 

376/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Em aditamento aos Ofícios nºs 301 e 368, de 2012-CN e tendo em vista manifestações do Senador 
Wellington Dias e do Deputado Paes Landim, comunica a transferência da sessão solene do 
Congresso Nacional destinada a homenagear o Centenário de Falecimento do Marquês de 
Paranaguá, anteriormente convocada para realizar-se no dia 13 de agosto do corrente, segunda-
feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal, para o dia 5 de novembro, segunda-feira, às 
dezoito horas e trinta minutos, no Plenário do Senado Federal. 

375/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– 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 19, de 2012 
(Medida Provisória nº 564, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 
07/08/2012, que “Altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 12.453, de 21 de julho de 
2011, para conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
9.529, de 10 de dezembro de 1997, 11.529, de 22 de outubro de 2007, para incluir no Programa 
Revitaliza do BNDES os setores que especifica, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 7.972, de 22 
de dezembro de 1989, 12.666, de 14 de junho de 2012, 10.260, de 12 de julho de 2001, 12.087, de 
11 de novembro de 2009, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 10.849, de 23 de março de 2004, e 
6.704, de 26 de outubro de 1979, as Medidas Provisórias nºs 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, e 
2.157-5, de 24 de agosto de 2001; dispõe sobre financiamento às exportações indiretas; autoriza a 
União a aumentar o capital social do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da Amazônia 
S.A.; autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. – ABGF; autoriza a União a conceder subvenção econômica nas operações de 
crédito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste – FDNE; autoriza a União a participar de fundos dedicados a garantir operações de 
comércio exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto; revoga dispositivos das Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.545, de 14 de dezembro 
de 2011; e dá outras providências”. 
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373/2012-

CN
Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Aroldo Cedraz, Ministro do Tribunal de Contas 
da União, o Ofício nº 29 GAB.MIN-AC-TCU, de 2012, na origem, encaminhando mídia eletrônica 
com registro do Seminário Desastres Naturais – Ações Emergenciais, realizado nos dias 28 e 29 de 
maio de 2012. O material vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. 

372/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– 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 18, de 2012 
(Medida Provisória nº 563, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 
07/08/2012, que “Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários 
devidas pelas empresas que especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do 
Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime 
Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência; restabelece o Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 
de maio de 2007; altera as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro 
de 2004, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho 
de 2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 2004, os Decretos-Leis nºs 
1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida Provisória nº 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências”. 

370/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social o Ofício nº 44, de 2012-CN (nº 637-A/2012-BNDES GP, na origem), que 
encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 
2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao segundo trimestre de 2012. A 
matéria publicada no DSF de 08/08/2012, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

369/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que foi lida, na sessão do Senado Federal realizada em 6 de agosto do corrente ano, a 
Mensagem nº 75, de 2012-CN (nº 325, de 2012, na origem), da Senhora Presidente da República, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 22, de 2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor global de R$ 14.510.591,00, para os 
fins que especifica”. A matéria, publicada em avulsos e no DSF de 07/08/2012, vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

368/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão 
solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 13/08/2012, segunda-feira, às onze horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o Centenário de Falecimento do Marquês de 
Paranaguá.

362/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Ofício nº 43, de 2012-CN (nº 0229/2012, na 
origem), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que “Encaminha o relatório de 
resultados e Impactos – Exercício 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”. Nos termos do disposto no art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o calendário para tramitação da presente matéria. O Ofício, 
publicado em Suplemento ao DSF de 03/08/2012, retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

361/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu os Ofícios nºs 653/P e 656/P, de 18 de julho do corrente 
ano, do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal comunicando que aquela Corte, em 
Sessão Plenária realizada em 29 de junho de 2012, proferiu decisão nos autos das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade nºs 4430 e 4795, cujas certidões de julgamento foram encaminhadas em 
anexo.

360/2012-
CN

Sen. Kátia Abreu 
– Líder do PSD. 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura” (cópia anexa), solicita a 
indicação de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do 
Partido Social Democrático – PSD, na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 574, de 2012, que “Estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos 
relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e de suas autarquias e 
fundações; altera o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para prorrogar a vigência da 
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita 
decorrente da venda no mercado interno das massas alimentícias que menciona”. 

359/2012-
CN

Dep. Bohn Gass 
– Presidente da 
Comissão Mista 

da MPV nº 
571/2012. 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, informo que essa Comissão 
teve o seu número de vagas acrescidas em um décimo para cada Casa do Congresso Nacional. 
Comunica, ainda, que o Presidente da Câmara dos Deputados e os líderes dos respectivos partidos 
do Senado Federal já foram informados quanto à necessidade de indicação de novos membros. 
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358/2012-

CN
Sen. Vital do 

Rêgo – 
Presidente da 

CPMI criada pelo 
RQN nº 1/2012. 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, informo que a presente 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a “investigar práticas criminosas do senhor 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas 
operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”, teve o seu 
número de vagas acrescidas em um décimo para cada Casa do Congresso Nacional. Comunica, 
ainda, que o Presidente da Câmara dos Deputados e os líderes dos respectivos partidos do 
Senado Federal já foram informados quanto à necessidade de indicação de novos membros. 

357/2012-
CN

Dep. Jô Moraes – 
Presidente da 

CPMI criada pelo 
RQN nº 4/2011. 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, informo que a presente 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a “investigar a situação da violência contra a 
mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”, 
teve o seu número de vagas acrescidas em um décimo para cada Casa do Congresso Nacional. 
Comunica, ainda, que o Presidente da Câmara dos Deputados e os líderes dos respectivos partidos 
do Senado Federal já foram informados quanto à necessidade de indicação de novos membros. 

356/2012-
CN

Dep. Márcio 
Macedo – 

Presidente da 
CMMC

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, informa que essa Comissão 
teve o seu número de vagas acrescidas em um décimo para cada Casa do Congresso Nacional. 
Comunica, ainda, que o Presidente da Câmara dos Deputados e os líderes dos respectivos partidos 
do Senado Federal já foram informados quanto à necessidade de indicação de novos membros. 

355/2012-
CN

Dep. Paulo 
Pimenta – 

Presidente da 
CMO

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, informa que essa Comissão 
teve o seu número de vagas acrescidas em um décimo para cada Casa do Congresso Nacional. 
Comunica, ainda, que o Presidente da Câmara dos Deputados e os líderes dos respectivos partidos 
do Senado Federal já foram informados quanto à necessidade de indicação de novos membros. 

354/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos 
termos do § 4º do art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem nº 82, de 2012-
CN (Mensagem nº 336/2012, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, referente ao 3º bimestre de 2012. A Matéria, 
publicada no DSF de 02/08/2012, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

353/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos 
termos do § 3º do art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterado pelo art. 1º da 
Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, a Mensagem nº 83, de 2012-CN (Mensagem 
nº 323/2012, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional os textos da proposta da Política 
de Defesa Nacional, da Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. A 
Matéria, publicada em suplemento ao DSF de 02/08/2012, vai à Comissão Mista de Controle das 
Atividades de Inteligência – CCAI. 

352/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Banco da Amazônia o Ofício nº 
257, de 2012, na origem, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 20, § 4º, 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 2011. O expediente foi 
autuado da seguinte forma: 
- Ofício nº 42, de 2012-CN, publicado em suplemento ao DSF de 02/08/2012, que vai ao exame da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
- Ofício “S” nº 13, de 2012, que vai às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle e de Desenvolvimento Regional e Turismo. 

351/2012-
CN

Sen. Renan 
Calheiros – Líder 

do Bloco 
Parlamentar da 

Maioria

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Bloco Parlamentar da 
Maioria na Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das 
Américas - FIPA, em vaga acrescida, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

349/2012-
CN

Sen. Alvaro Dias 
– Líder do PSDB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura” (cópia anexa), solicita a 
indicação de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente, para integrar a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 574, de 2012, que “Estabelece medidas 
para estimular o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e 
de suas autarquias e fundações; altera o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para 
prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e 
sobre a receita decorrente da venda no mercado interno das massas alimentícias que menciona”, 
de acordo com a participação desse Partido no Bloco Parlamentar da Minoria e com o cálculo da 
proporcionalidade partidária em anexo. 

348/2012-
CN

Sen. Randolfe 
Rodrigues – Líder 

do PSOL 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Partido Socialismo e 
Liberdade – PSOL, na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 
571, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 
1996,  e 11.428,  de  22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001”, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 
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347/2012-

CN
Sen. Alvaro Dias 
– Líder do PSDB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 571, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis 
nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 
2.166-67, de 24 de agosto de 2001”, de acordo com a participação desse Partido no Bloco 
Parlamentar da Minoria e com o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

346/2012-
CN

Sen. Gim Argello 
– Líder do Bloco 

Parlamentar 
União e Força 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Bloco Parlamentar União 
e Força, em vaga acrescida, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a “investigar 
práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos 
Cachoeira, desvendadas pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos 
que especifica”, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

345/2012-
CN

Sen. Alvaro Dias 
– Líder do PSDB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB, na Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas - CMMC, 
em vaga acrescida, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

344/2012-
CN

Sen. Walter 
Pinheiro – Líder 

do Bloco de 
Apoio ao Governo 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Bloco de Apoio ao 
Governo na Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas - CMMC, em vaga acrescida, 
conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

343/2012-
CN

Sen. Walter 
Pinheiro – Líder 

do Bloco de 
Apoio ao Governo 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Bloco de Apoio ao 
Governo, em vaga acrescida, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a “investigar 
a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em 
situação de violência”, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

342/2012-
CN

Sen. Renan 
Calheiros – Líder 

do Bloco 
Parlamentar da 

Maioria

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Bloco Parlamentar da 
Maioria, em vaga acrescida, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a “investigar a 
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em 
situação de violência”, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

341/2012-
CN

Sen. Renan 
Calheiros – Líder 

do Bloco 
Parlamentar da 

Maioria

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicita a indicação de 1 (um) 
membro titular e de 1 (um) membro suplente, referente à participação do Bloco Parlamentar da 
Maioria na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga acrescida, 
conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo. 

340/2012-
CN

Sen. Eduardo 
Amorim – Líder 

do PSC 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas,  conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 
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339/2012-

CN
Sen. Randolfe 

Rodrigues – Líder 
do PSOL 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

338/2012-
CN

Sen. Paulo Davim 
– Líder do PV 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas,  conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

337/2012-
CN

Sen. Inácio 
Arruda – Líder do 

PCdoB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas,  conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

336/2012-
CN

Sen. Kátia Abreu 
– Líder do PSD 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

Setembro de 201240    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Nº do AssuntoDestinatário Ofício
335/2012-

CN
Sen. Lídice da 

Mata – Líder do 
PSB

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

334/2012-
CN

Sen. Eduardo 
Lopes – Líder do 

PRB

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

333/2012-
CN

Sen. Francisco 
Dornelles – Líder 

do PP 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

332/2012-
CN

Sen. Acir 
Gurgacz – Líder 

do PDT 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 
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Nº do AssuntoDestinatário Ofício
331/2012-

CN
Sen. Blairo Maggi 

– Líder do PR 
Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

330/2012-
CN

Sen. José 
Agripino – Líder 

do DEM 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

329/2012-
CN

Sen. Alvaro Dias 
– Líder do PSDB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

328/2012-
CN

Sen. Jayme 
Campos – Líder 

do Bloco 
Parlamentar 

Minoria 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

Setembro de 201242    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Nº do AssuntoDestinatário Ofício
327/2012-

CN
Sen. Gim Argello 
– Líder do PTB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

326/2012-
CN

Sen. Walter 
Pinheiro – Líder 

do PT 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

325/2012-
CN

Sen. Renan 
Calheiros – Líder 

do PMDB 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

324/2012-
CN

Sen. Eduardo 
Braga – Líder do 
Governo no SF 

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, conforme os cálculos das 
proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 
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323/2012-

CN
Sen. José 

Pimentel – Líder 
do Governo no 

CN

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição 
das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, comunica que as seguintes 
Comissões terão acréscimo em seu número de vagas, no Senado Federal, conforme os cálculos 
das proporcionalidades partidárias em anexo: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA;
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar a situação de violência 
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - “destinada a investigar práticas criminosas do 
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 

322/2012-
CN

Dep. Marco Maia 
– Presidente da 

CD

Encaminha um exemplar da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição das 
Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, solicitando a indicação dos 
Senhores Deputados que preencherão as vagas nas seguintes comissões mistas: 
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO; 
- Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC; 
- Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas 
– FIPA; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a investigar a situação de violência contra a 
mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência; 
- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a investigar práticas criminosas do senhor 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas 
operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica; 
- Comissões Mistas dos Vetos nºs 37, de 2011 e 1 a 29, de 2012; e 
- Comissões Mistas das Medidas Provisórias nºs 571 e 574, de 2012. 
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B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO 

Resenha
01 a 31/08/2012 

Reuniões Realizadas 
Tipo de reunião Quantidade
Instalação (INST) -

Ordinárias (ROR) 02

Extraordinárias (REX) 01

Audiências Públicas (RAP) -

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) -

Seminários Regionais (SREG) -

Total 03

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) 04 -

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - -

TOTAL 04 -
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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) 02

    - Crédito Suplementar e Especial 02

� Texto Original 

� Substitutivo 

    - LDO/Alteração 

    - LOA/Alteração 

    - PPA/Revisão – Alteração 

Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 0

� Texto Original

� Projeto de Lei de Conversão

� Perda de Vigência (Decreto Legislativo) 

 Avisos CN (AVN) 04 

    - Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades   
  Graves apontados pelo  TCU 04

� Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012 

� Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012 

� Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012 

� Arquivamento 

    -  Prestação de Contas 

    - Parecer Prévio do Governo  Federal 

    -  Outras Matérias 

 Mensagens CN  (MCN) 01

    - Prestação de Contas 

    - Relatório de Avaliação do PPA 

    - Outras Matérias 01

 Ofícios CN (OFN) 03

    -  Prestação de Contas 

    -  Outras Matérias 03

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 

 Proposições  SF 

 Requerimentos CMO  (RCMO) 

 Emendas 13

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

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 

                                          TOTAL 23
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Resenha Consolidada 
01/03 a 31/08/2012

Reuniões Realizadas 
Tipo de reunião Quantidade
Instalação (INST) 1

Ordinárias (ROR) 13

Extraordinárias (REX) 6

Audiências Públicas (RAP) 4

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 1

Seminários Regionais (SREG) -

Total 25

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) 14 -

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - -

TOTAL 14 -
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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) 23 05

    - Crédito Suplementar e Especial 

� Texto Original 4

� Substitutivo 

    - LDO/Alteração 1

    - LOA/Alteração 

    - PPA/Revisão – Alteração 

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 7 2 3

� Texto Original

� Projeto de Lei de Conversão

� Perda de Vigência (Decreto Legislativo) 

 Avisos CN (AVN) 60 

    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   
  Graves apontados pelo  TCU 12

� Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012 

� Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012 

� Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012  

� Arquivamento 

    -  Prestação de Contas 3

    - Parecer Prévio do Governo  Federal 3

    -  Outras Matérias 42

 Mensagens CN  (MCN e MSG) 53

    - Prestação de Contas 8

    - Relatório de Avaliação do PPA 3

    - Outras Matérias 42

 Ofícios CN (OFN) 124

    -  Prestação de Contas 30

    -  Outras Matérias 94

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 2

 Proposições  SF 4

 Requerimentos CMO  (RCMO) 5 3

 Emendas 4326 4164

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 3 3

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 

                                          TOTAL 4607 4177 3
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Resultados das Reuniões 
01 a 31/08/2012 

12ª Reunião Ordinária  
convocada para 07/08/2012, às 14h30min 

 (Iniciada às 15h01 e suspensa às 15h08min) 

                                                          Pauta nº 18/2012 

ABERTURA e  
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).                                                
                                                                       AVISO 

O Presidente informou que em virtude da promulgação da Resolução nº 1, de 2012-CN, que “Dispõe sobre a composição das 
Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura”, esta Comissão teve o seu número de vagas acrescido de um décimo em 
cada Casa do Congresso Nacional, passando de 31 para 34 deputados e de 11 para 12 o número de senadores, sendo que na Câmara 
dos Deputados as 3 vagas criadas serão destinadas ao Partido Social Democrático – PSD. 

Comunicou, ainda, que apesar da aplicação dessa Resolução, fica mantido o quorum para a abertura dos trabalhos, conforme 
§ 1º do art. 134 da Resolução nº 01/2006-CN, alterando-se, apenas, o quorum para deliberação nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, passando de 16 para 18 o número de deputados e de 6 para 7 o número de senadores (art. 14 do 
Regimento Comum)

Lembrou que essa Resolução estará em vigor no período de 30/07/2012, data de sua publicação, até 31/01/2015. 

Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação nas representações do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, o Presidente suspendeu os trabalhos. 

Antes, convocou a continuação da reunião ordinária, para o mesmo dia, 07 de agosto, terça-feira, às 18 horas, no plenário 
2 da Câmara dos Deputados.  

Brasília, 7 de agosto de 2012. 

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 
                                                        Secretária da Comissão 

Continuação da 12ª Reunião Ordinária  
convocada para 07/08/2012, às 18 horas 
 (Reiniciada e suspensa às 18h06min) 

                                                             Pauta nº 18/2012 

REABERTURA e  
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).                                            
                                             

Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na representação da Câmara dos Deputados, o 
Presidente suspendeu os trabalhos. 

Antes, convocou a continuação da reunião ordinária, para o dia, 08 de agosto, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2 da 
Câmara dos Deputados.  

  Brasília, 7 de agosto de 2012. 

                                                         MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 
                                                        Secretária da Comissão 
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Continuação da 12ª Reunião Ordinária  
convocada para 08/08/2012, às 14h30min 

 (Reiniciada às 15h02min e encerrada às 15h03min) 

                                                              Pauta nº 18/2012 

REABERTURA e  
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Augusto Coutinho (DEM/PE), no exercício da Presidência conforme dispõe o 
caput do art. 14 da Resolução n° 1/2006-CN.

                                           

Em virtude da inexistência de acordo do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
Comissão, para votação das matérias constantes da Pauta nº 18/2012, o Presidente em exercício encerrou os trabalhos.  

Antes, cancelou a realização das seguintes reuniões extraordinárias, no plenário 2 da Câmara dos Deputados:  
- hoje, dia 08 de agosto, quarta-feira, às 18 horas; e 
- dia 09 de agosto, quinta-feira, às 10 horas.  

  Brasília, 8 de agosto de 2012. 

                                                         MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 
                                                        Secretária da Comissão 
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B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças 
Climáticas – CMMC 

Resenha
01 a 31/08/2012 

Reuniões Realizadas Quantidade
Instalação (INST) -

Reuniões 01

Total 01

Proposições Quantidade
Requerimentos (aprovados) 01

Total 01

Resenha Consolidada 
10/04 a 31/08/2012 

Reuniões Realizadas Quantidade
Instalação (INST) 01

Reuniões 12

Total 13

Proposições Quantidade
Requerimentos (aprovados) 08

Total 08
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Resultados das Reuniões 
01 a 31/08/2012 

13ª Reunião realizada em 08 de agosto de 2012 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Assunto/Finalidade:
Audiência pública para debater: 

 As ações relativas às mudanças do clima no bioma Cerrado, em conformidade com o Plano de Trabalho 2012. 

Convidados:

- Roberto Brandão Cavalcanti, Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente;  

- Balbino Antônio Evangelista, Representante da Embrapa, Doutor em Agrometeorologia, Mestre em Gestão Ambiental e Territorial, 
Pesquisador e Geógrafo (Embrapa Cerrados);   e 

- Isabel Figueiredo, Assessora Técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN, entidade filiada à Rede Cerrado. 

Resultado: Audiência Pública realizada. 

EXTRAPAUTA 

ITEM 1 
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2012-CMMC 

“Nos termos regimentais, requeiro a realização de audiência pública da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas para
debater as dificuldades práticas do acesso aos créditos dos bancos oficiais e privados para projetos de redução de emissões de 
carbono”.

Autoria: Deputado Alfredo Sirkis. 
Resultado: Aprovado. 
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    C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 31/08/2012 

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕE S PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 9

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 23

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 4

REUNIÕES CONJUNTAS 1

TOTAL 37

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL**

CAE 2 1 - 3 

CAS - 3 - 3 

CCJ 2 1 - 3 

CE 1 4 - 5 

CMA 1 2 1 4 

CDH - 6 - 6 

CRE 1 - - 1 

CI - 2 - 2 

CDR 1 - - 1 

CRA - 2 - 2 

CCT - 2 1 3 

CMMC 1 - - 1 

TOTAL 9 23

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CAS – Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – CASFGTS 1 - 1 

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 1 - 1 

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – 
CISTAC 2 - 2 

TOTAL 4

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA  COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  

25ª reunião CCT (21ª) e CMA (33ª) 

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 1

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE - 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 1 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 1 

Comissão de Educação – CE 4 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA 1 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  6 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE - 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI - 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR - 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA - 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT - 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 1 

TOTAL 14
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 1 

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 2 

TOTAL 3

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática - CMA e CCT 1

TOTAL 1

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 - - 1 - - - - - - - - - 1

PLS 5 4 3 - 3 - 1 1 - - - - 17

SCD 1 - - - 1 - - - - - - - 2

PLC 1 1 4 1 2 - - 1 - - 1 - 11

PDS - - - - - - - - - - 62 - 62

PRS  - 1 - - - - - - - - - 1

MSF 12 - - - - - 2 1 - - - - 15

OFS”S” - - 1 - 1 - - - - - - - 2

AVS 1 - - - 1 - - - - - - - 2
AVS
CMA - - - - 1 - - - - - - - 1

TOTAL 20 5 10 1 9 - 3 3 - - 63 - 114

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 7

PDS 62

TOTAL 69

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 1

PLS 10

SCD 2

PLC 11

PRS 1

MSF 15

OFS ”S” 2 

AVS 2

AVS CMA 1 

TOTAL 45
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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

3 5 1 4 10 10 - 9 - 1 4 1 48

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

 - - -

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES -

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
Aprovados 48

TOTAL 48

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
TOTAL - - 

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

Requerimento de Urgência 15 

Requerimento de informações  1 

TOTAL 16

RELATÓRIOS APROVADOS PELAS SUBCOMISSÕES
A SEREM APRECIADOS PELA RESPECTIVA COMISSÃO  

(Art. 73 § 2º do RISF) 
CAS - Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – CASFGTS  

1

TOTAL 1
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 31/08/2012

Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 83

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 242

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 49

REUNIÕES CONJUNTAS 25

TOTAL ACUMULADO 399

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL**

CAE 17 15 9 41 

CAS - 31 4 35 

CCJ 22 12 3 37 

CE 17 20 1 38 

CMA 2 27 6 35 

CDH - 43 3 46 

CRE 16 17 5 38 

CI - 18 5 23 

CDR 1 12 2 15 

CRA - 24 - 24 

CCT - 19 3 22 

CMMC 8 4 1 13 
TOTAL

ACUMULADO 83 242

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 

(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CAS - Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência 
Social – CASEMP  5 - 5 

CAS - Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS – CASFGTS  7 - 7 

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP  3 - 3 

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA  5 - 5 

CMA - Temporária para Acompanhar a Execução das obras 
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE  4 - 4 

CMA - Temporária de Acompanhamento da Conferência da 
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CMARIO20  - 4 4 

CDH - Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM  1 - 1 

CDH - Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da 
Pobreza – CDHEMRP  1 - 1 

CRE - Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do 
Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas – CRE+20  - 4 4 

CRE - Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira – 
CREPAFF 1 - 1 

CI - Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC  19 - 19 

CDR - Permanente do Desenvolvimento do Nordeste –
CDRDN  1 - 1 

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 
2016. - CDRCOOL 2 - 2 

TOTAL ACUMULADO  49

(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.
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 REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA  
REUNIÃO 

CONJUNTA 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TOTAL

1ª, 4ª e 8ª  CAS  e  CDH  3

2ª  CI   e  CMA   1

3ª, 7ª, 12ª, 15 e 17ª  CRER+20  e CMARIO20  5

5ª  CMA,  CCT  e  CRE  1

6ª e 22ª CRE  e  CMA  2

9ª e 10ª  CCJ   e  CAE  2

11ª e 16ª  CI  e  CAE  2

13ª  CCT  e  CI  1

14ª  CRE  e  CE  1

18ª  CAE  e  Com.Mista.MPV 567  1

19ª  CMMC  e CRE 1

20ª  CAE, CI  e  CDR   1

21ª CAE, CMA, CMO e três Comissões da Câmara dos Deputados  1

23ª CAE, CCJ e CDR 1

24ª  CAE e CAS 1

  25ª CCT e CMA  1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 25 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 5 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 8 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 4 

Comissão de Educação – CE 18 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA 16 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  38 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 18 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 1 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 3 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 12 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 7 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 8 

TOTAL ACUMULADO 138

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social - CASEMP  4 

CAS –Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CASFGTS 4 

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP 1 

CMA – Permanente da Água – CMAGUA 4 

CMA – Temporária para Acompanhar a Execução das Obras da Usina de Belo Monte 
– CMABMONTE 3

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM 1 

CI – Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 17 

TOTAL ACUMULADO 34
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA 1

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do Regime Internacional 
sobre Mudanças Climáticas e Subcomissão Temporária de Acompanhamento da 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CRER+20 (CRE) e 
CMARIO20 (CMA)  

5

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos 
Sociais – CDH e CAS 3

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CMA, CCT e CRE 

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CRE e CMA 2

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Assuntos Econômicos – 
CCJ e CAE 2

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Econômicos – CI e 
CAE 2

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Serviços de Infraestrutura – 
CCT e CI 

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte – CRE e CE 1

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE - e Comissão Mista da Medida Provisória 
nº 567, de 2012  1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Serviços de Infraestrutura e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CAE, CI e CDR 1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas – CRE e CMMC 1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CAE, CMA e CMO (Senado Federal)  
e 3 Comissões da Câmara dos Deputados: Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle – CDEIC, CFT e CFFC  

1

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR 1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais – CAE e CAS 1 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática   e Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CCT e CMA 1

TOTAL ACUMULADO 25

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 197
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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 - - 10 - - - - - - - - - 10

PLS  44 71 16 28 18 22 2 10 10 9 13 - 243

ECD - - - - - - - - - 1 - - 1

SCD 2 - 2     1 1 1 - - - - - - 7

PLC  11 13 31 66 5 4 5 5 - 2 5 - 147

PDS  1 1 - - - - 27 - - - 404 - 433

PRS 2 - 4 5 - - - - - - - - 11

RQS “SF” - - 1 - - - 12 - - - - - 13

IND - - - - 1 - - - - - - - 1

PFS - - - - 3 - - - - - - - 3
EMEN
PLEN - - 5 - - - - - - - - - 5

MSF 42 - 3 - 1 - 18 2 - - - - 66

OFS”S” - 1 3 1 2 - - 2 1 - - - 10

AVS 3 1 - - 2 - - - 1 4 - - 11
AVS

“CMA” - - - - 9 - - - - - - - 9

SUG - - - - - 9 - - - - - - 9

DAS - 1 - - - - - - - - - - 1

REP. - - 1 - - - - - - - - - 1

TOTAL
ACUMULADO 105 88 76 101 42 36 64 19 12 16 422 - 981

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 107

PLC 69

PDS  404 

TOTAL ACUMULADO 580
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 10

PLS  136 

ECD 1

SCD 7

PLC 78

PDS 29

PRS 11

RQS (SF) 13 

IND 1

PFS 3

EMEN PLEN  5 

MSF  66 

OFS “S” 10 

AVS 11

AVS “CMA” 9 

SUG 9

DAS 1

REP 1

TOTAL ACUMULADO 401
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES  
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

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

29 55 27 40 62 95 24 34 18 28 30 8 450

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social – CASEMP  1

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP 8

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 1

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM  1

CI - Temporária sobre Aviação Civil – CISTAC  2

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016. – CDRCOOL 2

TOTAL ACUMULADO  15

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE  

COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 
465

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 

Aprovados 438 

Rejeitados 10

Prejudicados  02 

TOTAL ACUMULADO 450

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 

Aprovados 14

Rejeitado 1

TOTAL ACUMULADO 15

Terça-feira 4    65Setembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO

Requerimento de Urgência 64 

Requerimento de Tramitação Autônoma 1 

Requerimento de Tramitação Conjunta 1 

Requerimento de Informações 8 

Requerimento de Autorização para Representação do Senado Federal 1 

Requerimento de Sobrestamento de Matéria 1 

Requerimento de Voto de Pesar 1 

Requerimento de Voto de Solidariedade e Apoio  1 

Proposta de Emenda à Constituição 1 

Projeto de Lei do Senado 4 

Projeto de Decreto Legislativo  2 

Indicação 1

TOTAL ACUMULADO 86

RELATÓRIOS APROVADOS PELAS SUBCOMISSÕES
A SEREM APRECIADOS PELA RESPECTIVA COMISSÃO  

(Art. 73 § 2º do RISF) 
CAS - Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – CASFGTS  

1

TOTAL ACUMULADO 1

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO 

EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 3/2012-CN (PLDO/2013) 

TIPO/
COMISSÃO CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT TOTAL

METAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

TEXTO 13 13 13 5 39 10 22 4 3 7 10 139
TOTAL

ACUMULADO 18 18 18 10 44 15 27 9 8 12 15 194
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
01 a 31/08/2012 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

- COMISSÕES PERMANENTES - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) 

� Dia 09 de agosto 
Finalidade: 
Debater o Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 2009, que disciplina a cobrança de couvert artístico e 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre o trabalho de músico. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 44/2012, Senadora Marta Suplicy 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLC 246/2009, Deputado Gilmar Machado 
Participantes:
• Nelson de Abreu Pinto - Presidente - Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares do 
Estado de São Paulo – FHORESP; Presidente - Confederação Nacional do Turismo - CNTur 
• Anjo Caldas - Representante - Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro - 
SindMusi
• Jorge Luiz S. Ferreira - Representante - Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 

� Dia 30 de agosto 
Finalidade: 
Avaliar e discutir o Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010, que "Cria regras para a aplicação de 
concursos para a investidura em cargos e empregos públicos no âmbito da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal" 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 97/2011, Senador Rodrigo Rollemberg 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLS 74/2010, Senador Marconi Perillo 
Participantes:
• William Douglas - Magistrado e membro - Conselho Editorial da Editora Impetus (RJ) 
• Augusto Bello de Souza Neto - Presidente – Associação Nacional de Defesa e Apoio aos 
Concurseiros - Andacon 
• Vicente Paulo - Presidente - Ponto dos Concursos (DF) 
• Alexandre Ribeiro Motta - Diretor-Geral - Escola de Administração Fazendária - Esaf 
• Ricardo Carmona - Diretor-Geral - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos - Cespe 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 
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� Dia 09 de agosto 
Ciclo de Audiências Públicas - Educação e Federalismo - 1ª Audiência 
Finalidade:  
Educação Básica: Responsabilidade do Governo Federal? 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCE 73/2011, Senadores Cristovam Buarque, Cássio Cunha Lima e Mozarildo Cavalcanti 
Participantes:
• Márcio Holland - Secretário de Política Econômica - Ministério da Fazenda - MF
• Fernando Antonio Rezende Silva - Professor - Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas - FGV
• Marcelo Barros Gomes - Secretário de Macroavaliação Governamental - Tribunal de Contas da 
União - TCU
• Sérgio Ricardo de Mendonça Salustiano - Secretário de Controle Externo - Tribunal de Contas da 
União - TCU
• Binho Marques - Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino - Ministério da Educação - 
MEC

� Dia 29 de agosto
Finalidade: 
Discutir o movimento grevista dos professores federais. 
Participantes:
• Marinalva Silva Oliveira - Presidente - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior - ANDES 
• José Almiran Rodrigues - Diretor - Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Educação nas 
Universidades Públicas Brasileiras - FASUBRA 
• Eduardo Rolim de Oliveira - Presidente - Federação de Sindicatos de Professores de Instituições 
Federais de Ensino Superior - PROIFES 
• Elane de Souza Mafra - Representante - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica - SINASEFE 
• Daniel Iliescu - Presidente - União Nacional dos Estudantes - UNE 
• Amaro Henrique Pessoa Lins - Secretário de Educação Superior - Ministério da Educação – MEC

� Dia 29 de agosto 
Finalidade: 
Ética e Prática Profissional: Diversidade Sexual e Direitos Humanos 
Participantes:
• Ivanilda Figueiredo - Assessora - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
• Raimunda Ferreira - Primeira Secretária - Conselho Federal de Serviço Social 
• Patrícia Corrêa Sanches - Membro da Comissão de Direito Homoafetivo - Ordem dos Advogados 
do Brasil do Rio de Janeiro - OAB/RJ 
• Pedro Paulo Bicalho - Coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos – Conselho 
Federal de Psicologia - CFP 
• Érika Kokay - Deputada Federal 

� Dia 30 de agosto 
Ciclo de Audiências Públicas - Educação e Federalismo - 2ª Audiência 
Finalidade: 
Educação Básica: Responsabilidade do Governo Federal? 
Participantes:
• Daniel Tojeira Cara -Coordenador Geral - Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
• Danilo de Melo Souza -Secretário da Educação e Cultura do Estado do Tocantins; 3º Vice-
Presidente - Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed 
• Marcelo Medeiros -Professor - Universidade de Brasília – UNB -Pesquisador - Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada - Ipea 
• Gilmar Soares Ferreira -Secretário de Formação Sindical - Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação - CNTE 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E 
 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA) 

� Dia 28 de agosto 
Finalidade: 
Discutir a substituição do PIB por novo índice de desenvolvimento sustentável que incorpore as 
variáveis econômicas, sociais e ambientais, e não apenas aseconômicas, como é o caso do PIB. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 46/2012, Senador Jorge Viana 
Participantes:
• Maurício Jorge Piragino - Diretor-Presidente - Escola de Governo de São Paulo 
• Ladislau Dowbor - Professor - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 

� Dia 06 de agosto 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei nº 8046 de 2010 (PLS 166/2010), novo Código de Processo Civil e sua 
relação com os Direitos Humanos. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 82/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Ana Maria Amarante Brito - Desembargadora - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios - TJDFT 
• Paulo Teixeira - Deputado Federal - PT/SP 
• Sérgio Cruz Arenhart - Procurador - 4ª Região - RS 
• Daniel Francisco Mitidiero - Professor Adjunto - Direito Processual Civil da UFRGS 
• Luiz Guilherme Marinoni - Professor Titular - Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Paraná 
• Paulo Henrique dos Santos Lucon - Professor - Universidade de São Paulo - USP
(representante de: Ada Pellegrini Grinover) 
• Antonio Sérgio Escrivão Filho - Coordenador Executivo - ONG Terra de Direitos 

� Dia 07 de agosto 
Finalidade: 
Comemoração ao sexto ano de vigência da Lei nº 11.340 – a Lei Maria da Penha. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 90/2012, Senadora Ana Rita 
Participantes:
• Álvaro Kalix Ferro 

  (representante de: Carlos Ayres Britto) 
• Priscilla Caroline Brito - Assessora Técnica - Centro Feminista de Estudos e Assessoria - 
CFEMEA
(representante de: Leila Rebouças) 
• Cecília Bizerra Sousa – Jornalista - Representante - Grupo Pretas Candangas 
(representante de: Daniela Silva) 
• Ana Cristina Melo Santiago - Delegada Titular - Delegacia da Mulher do Distrito Federal 
• Domingos Dutra - Deputado Federal - PT/MA - Presidente - Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados 
• Jandira Feghali - Deputada Federal - PCdoB - RJ 
• Érika Kokay -Deputada Federal - PT - DF 
• Jô Moraes - Deputada Federal - PCdoB - MG 

� Dia 09 de agosto 
Finalidade: 
Debater os dez anos do Estatuto das Cidades, junto com o Conselho das Cidades. 
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Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 91/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Bartíria Perpétua Lima da Costa - Presidente - Confederação Nacional de Associações de 
Moradores - CONAM 
• Neide de Jesus Carvalho - Comitê Técnico de Habitação da União Nacional por Moradia Popular 
- UNMP 
• Nelson Saule Júnior - Representante - Equipe Técnica do Instituto Pólis 
• Carlos Antonio Vieira Fernandes - Secretário Executivo - Conselho das Cidades 

� Dia 27 de agosto 
Finalidade: 
Debater a importância das ouvidorias para a efetivação dos direitos humanos. 
Participantes:
• Regina Fonte - Coordenadora da Ouvidoria do Senado Federal 
• Ana Paula Gonçalves - Ouvidora da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
• Sebastião Coelho - Ouvidor Eleitoral do TRE do Distrito Federal 
• Maria Rosynete de Oliveira Lima - Ouvidora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
• Hilton Soares Sacerdote - Ouvidor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal 
• Márcia Maria da Silva - Ouvidora-Geral Substituta do Ministério da Justiça 
• Edson Luiz Vismona - Presidente Nacional - Associação Brasileira de Ouvidores 
• Ricardo Garcia França - Ouvidor-Geral Substituto - Controladoria Geral da União - CGU 
• Eduardo Dualibi Murici - Ouvidor - Tribunal de Contas da União - TCU
• Pedro Costa Ferreira - Coordenador Geral - Disque Direitos Humanos – disque 100 – da 
Presidência da República 
• Renato Ferreira - Assessor Parlamentar - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial - SEPPIR 

� Dia 29 de agosto 
Finalidade: 
Debater sobre o tema: Psicofobia é um crime? 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 87/2012, Senador Paulo Davim 
Participantes:
• Iane Kestelman - Presidente - Associação Brasileira do Déficit de Atenção - ABDA 
• Antônio Geraldo da Silva - Presidente - Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 
• Daniel Fuentes Moreira - Diretor - Sociedade Brasileira de Neuropsicologia - SBNp 
(representante de: Leandro Malloy Diniz) 
• Helena Maria Calil - Vice-Presidenta - Associação Brasileira de Transtornos Afetivos - ABRATA 

� Dia 30 de agosto 
Finalidade: 
Debater sobre Fundos de Pensão. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 81/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Ruy Brito - Representante - Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do 
Banco do Brasil - FAABB 
• Fernando Amaral Baptista Filho - Vice-Presidente de Relações Institucionais da Associação 
Nacional dos - Funcionários do Banco do Brasil 
• Isa Musa - Presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco 
do Brasil 
• Claudia Ricaldoni - Presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão 
• Sérgio D'andréa - Desembargador Aposentado 

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 

� Dia 08 de agosto 
Finalidade: 
Debater as ações relativas às mudanças do clima no bioma Cerrado, em conformidade com o Plano 
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de Trabalho 2012. 
Participantes:
• Roberto Brandão Cavalcanti - Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio 
Ambiente;
• Balbino Antônio Evangelista - Representante da Embrapa, Doutor em Agrometeorologia, Mestre 
em Gestão Ambiental e Territorial, Pesquisador e Geógrafo (Embrapa Cerrados)   e 
• Isabel Figueiredo - Assessora Técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN, 
entidade filiada à Rede Cerrado. 

- SUBCOMISSÕES  - 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA - CMAGUA (CMA) 

� Dia 08 de agosto 
Finalidade: 
Discutir o programa "CULTIVANDO ÁGUA BOA", o qual desenvolve iniciativas de sustentabilidade 
socioambiental em 29 municípios da área de influência da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, sobretudo na 
bacia hidrográfica do rio Paraná. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 38/2009, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  
Participantes:
• Nelton Miguel Friedrich - Diretor de Coordenação Ambiental - Itaipu Binacional - ITAIPU
• Norman de Paula Arruda Filho - Presidente - Instituto Superior de Administração e Economia da 
Fundação Getulio Vargas - ISAE/FGV.

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI) 

� Dia 08 de agosto 
Finalidade: 
Debater a expansão do tráfego aéreo no Brasil e a implantação do sistema CNS/ATM. 
Participantes:
• Marco Aurélio Gonçalves Mendes – Tenente-Brigadiero-do-Ar; Diretor Geral - Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo - DECEA 
• George William Cesar de Araripe Sucupira - Presidente - Associação de Pilotos e Proprietários de 
Aeronaves; Vice-Presidente - International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations 
• Raul Francé Monteiro - Coordenador do Curso de Ciências Aeronáuticas - Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás - PUC/GO 
• Francisco de Lyra - Diretor - Fly Aviation 

� Dia 29 de agosto 
Finalidade: 
Debater a Aviação Agrícola e Empresas de Serviços Aéreos Especiais e Auxiliares de Transporte Aéreo. 
Participantes:
• Nelson Paim - Presidente - Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola - SINDAG 
• Jorge Bitar Neto - Presidente - Helimarte Táxi Aéreo 
• Georges de Moura Ferreira - Professor de Direito Aeronáutico - Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás - PUC/GO - Consultor em Aviação 
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- CONJUNTAS - 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA) 
E COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

�Dia 08 de agosto 
Finalidade: 
Debater e apresentar informações sobre a “situação e qualidade do serviço móvel pessoal – SMP, 
atuação e investimentos das operadoras de telefonia móvel e as medidas adotadas pela Anatel”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 27/2012, Senador Eduardo Braga e outros 
- RMA 69/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
• Paulo Bernardo - Ministro de Estado - Ministério das  Comunicações - MiniCom
• João Batista de Rezende - Presidente - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
• Eduardo Levy - Diretor Executivo - TELEBRASIL - TELEBRASIL
• Mario Girasole - Vice-Presidente Regulatório - TIM - TIM

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 34/2012 - Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal 
para instituir o Sistema Nacional de Cultura. 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CCJ 29/08 

               PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 18/2006 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências". (Estabelece 
classificação por faixa etária para presença de crianças em 
atividades culturais audiovisuais). 

Substitutivo 
definitivamente adotado 
pela Comissão. (T) 

(Turno Suplementar) 

CE 07/08 

PLS 32/2008 - Altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
para introduzir critérios relacionados com as mudanças 
climáticas globais no processo de licenciamento ambiental de 
empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e 
cinco anos. 

Aprovado o Parecer 
favorável, com a 
emenda nº 1-CMA. 
(NT) 

CMA 28/08 

PLS 91/2008 - Altera a Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, 
que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável, para destinar recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal para a implantação de 
Centros de Educação Ambiental. 

Aprovada a Declaração 
de Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAE 28/08 

PLS 97/2008 - Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
2001, que instituiu o FNSP – Fundo Nacional de Segurança 

Aprovado o Projeto e a 
Emenda nº 1-CAS/CCJ. 

CCJ 29/08 
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Pública. (T) 

PLS 432/2008 - Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de 
setembro de 1975, para permitir o saque do saldo das contas 
individuais dos participantes do PIS-PASEP portadores de 
doenças graves. 

A Comissão aprova o 
Projeto e a Emenda nº 
1-CAS-CAE. (T) 

CAE 07/08 

PLS 368/2009 - Regula o exercício da profissão de Historiador 
e dá outras providências. 

Aprovado o Parecer, 
favorável, com a 
Emenda nº 1-PLEN. 
(NT) 

CAS 08/08 

PLC 405/2009 - Acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para limitar 
a solidariedade do locador às hipóteses de dolo ou culpa. 

Aprovado o Projeto e a 
Emenda nº 1-CCJ. (T) 

CCJ 29/08 

PLS 181/2010 - Autoriza as farmácias e drogarias a vender 
medicamentos a preço de custo a aposentados pelo Regime 
Geral da Previdência Social e a lançar a diferença entre esse 
preço e o de mercado como despesa operacional da empresa. 

Aprovado o Parecer, 
favorável, com as 
Emendas nº 1-CAE e nº 
2-CAE. (NT) 

CAE 07/08 

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 Parecer, 
favorável. (NT) 

CCJ 08/08 

PLS 128/2011 - Altera o art. 10 da Lei nº. 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980 ("Dispõe sobre o Estatuto dos Militares"), 
para estabelecer limites de idade ao ingresso nas Forças 
Armadas. 

Rejeitado o Projeto. (T) CRE 09/08 

PLS 148/2011 - Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
para disciplinar o descarte de medicamentos de uso humano ou 
de uso veterinário. 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CAS 29/08 

PLS 238/2011 - Dispõe sobre a imunização de mulheres na 
faixa etária de nove a quarenta anos com a vacina 
antipapilomavírus humano (HPV), na rede pública do Sistema 
Único de Saúde de todos os Estados e Municípios brasileiros. 

Aprovado o Projeto, na 
forma da  Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo). (T) 

CAS 29/08 

PLS 374/2011 – Dispõe sobre a movimentação e 
armazenagem de mercadorias importadas ou despachadas 
para exportação, as obrigações dos responsáveis por locais e 
recintos alfandegados, a autorização para explorar serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias em Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro; modifica a legislação 
aduaneira, alterando as Leis nos 4.502, de 30 de novembro de 
1964, 9.019, de 30 de março de 1995, 9.069, de 29 de junho de 
1995, 9.716, de 26 de novembro de 1998, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e os Decretos-Leis nos 37, de 18 de 
novembro de 1966, 1.455, de 7 de abril de 1976, e 2.472, de 1º 
de setembro de 1988; e revoga dispositivos do Decreto-Lei no 
2.472, de 1º de setembro de 1988, e da Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995, e dá outras providências. 

Aprovado o Parecer, 
favorável, nos termos 
da Emenda 01 – CI 
(Substitutivo). (NT) 

CI 29/08 

PLS 16/2012 - Altera o § 7º do art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, que disciplina o capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior e dá outras providências, 
para alterar o valor das operações de câmbio que não 
necessitam de contrato de câmbio para até dez mil dólares, 
conforme instituído pela Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 

A Comissão aprova o 
Projeto. (T)  

CAE 28/08 
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2006.

PLS 45/2012 - Dispõe sobre o turismo rural e seu tratamento 
tributário, previdenciário e trabalhista, altera as Leis nº 11.771, 
de 17 de setembro de 2008, nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e 
nº 5.889, de 8 de junho de 1973. 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CAS 08/08 

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 Parecer, 
favorável, com as 
emendas nº 1 e 2-CMA. 
(NT) 

CMA 07/08 

PLS 144/2012 - Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro 
de 1969, para vedar a promoção e a comercialização de 
refeição rápida acompanhada de brinde, brinquedo, objeto de 
apelo infantil ou bonificação. 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CMA 28/08 

PLS 209/2012 - Altera a Lei nº 8.078, de 19 de setembro de 
1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, para 
incluir penalidade pra quem deixar de eliminar pontualmente, 
dos cadastros ou bancos de dados, informações negativas 
referentes a período superior a cinco anos. 

A Comissão aprova o 
Parecer, favorável. (NT) 

 CAE 28/08 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SCD 

SCD 229/1995 - Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação; 
revoga as Leis nºs 6.662, de 25 de junho de 1979, 8.657, de 21 
de maio de 1993, e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de 
1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e dá outras 
providências. 

Aprovado o Parecer, 
favorável ao 
Substitutivo da Câmara 
dos Deputados. (NT) 

CMA 07/08 

SCD 163/2000 - Cria o Fundo de Apoio à Cultura do Caju - 
FUNCAJU. 

Aprovado o Parecer, 
favorável ao 
Substitutivo da Câmara 
dos Deputados. (NT) 

CAE 07/08

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC 

PLC 89/2007 – Complementar - Regulamenta o § 3º do art. 
198 da Constituição Federal e dá outras providencias, 
(aplicação de recursos para o financiamento das ações e 
serviços de saúde). 

Tramita em conjunto com  

PLS 156/2007 – Complementar - Regulamenta o § 3º do art. 
198 da Constituição Federal, que trata de recursos mínimos a 
serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde. 

Aprovado o Parecer, 
favorável ao PLS nº 
156 de 2007, nos 
termos da Emenda nº 
1-CAE (Substitutivo). 
(NT)

CAE 28/08 

PLC 94/2007 - Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que menciona. 

Tramita em conjunto com  

PLC 125/2007 - Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CI 29/08 
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novo trecho rodoviário para  expansão da BR-421. 

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. 

Aprovado o Parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CAS 29/08 

PLC 191/2010 - Institui o Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro - SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº 1.809, 
de 7 de outubro de 1980. 

O Substitutivo é 
definitivamente 
adotado, nos termos do 
art. 284 do RISF. (T)        
(Turno Suplementar) 

CCT 29/08 

PLC 49/2011 - Estabelece o fornecimento periódico de um kit 
de saúde dentária aos alunos da rede pública de educação 
fundamental e dá outras providências. 

Aprovado o Parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CE 07/08 

PLC 67/2011 - Altera a redação do § 1º do art. 47 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

O Substitutivo é 
definitivamente 
adotado, nos termos do 
art. 284 do RISF. (T)        
(Turno Suplementar) 

CE 07/08 

PLC 90/2011 - Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. 

Aprovado o Parecer, 
favorável, com a 
emenda nº 1-CMA. 
(NT) 

CMA 07/08 

PLC 112/2011 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Aprovado o Parecer, 
favorável, com a 
emenda nº 1-CMA. 
(NT) 

CMA 28/08 

PLC 32/2012 – Complementar - Modifica a Lista de serviços 
tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
— ISS anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003.

Aprovado o Parecer, 
favorável, com a 
Emenda de redação 
nº1-CCJ. (NT) 

CCJ 29/08 

PLC 35/2012 - Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos 
informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. 

Aprovado o Parecer, 
favorável, com as 
Emendas nºs 01 a 05-
CCT. (NT) 

CCT 29/08 

PLC 52/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região (PE). 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT)  

CCJ 29/08 

PLC 69/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região - RN. 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CCJ  29/08 

PLC 74/2012 - Autoriza o Banco Central do Brasil a doar ao 
Estado de Pernambuco o imóvel que especifica. 

Aprovado o Parecer, 
favorável. (NT) 

CCJ 29/08 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS 

PDS 249/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO RAINHA FM LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08
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PDS 250/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO 
CIDADE FM DE PALHOÇA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Palhoça, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 254/2011 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 294/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 344/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMIGOS DA 
RADIODIFUSÃO E CULTURA para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João Batista, Estado 
de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 352/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RIOSULENSE DE CULTURA E 
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA JOVEM RIO para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 372/2011 - Aprova o ato que renova a conces-são 
outorgada à TELEVISÃO LAGES LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Lages, Estado 
de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 404/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao SISTEMA VANGUARDA DE COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Varginha, Estado de Minas 
Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 9/2012 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO ITAPUÍ LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Santo Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do 
Sul.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 48/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, COMUNITÁRIA E SOCIAL 
AURIEENSE para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Áurea, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 105/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para executar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Santana do Cariri, Estado do Ceará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 107/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FUNDAÇÃO FRATERNIDADE para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 108/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO PUBLICIDADE MAGGI – PLAN LTDA. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do 
Sul.

PDS 110/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL NOVA FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Arceburgo, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 111/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à REDE MINEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 112/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CIDADE DE CUIABÁ LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 118/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA ITAUNENSE DE RADIODIFUSÃO DE LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Jordânia, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 153/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO 
SÃO FRANCISCO DE BORJA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São 
Borja, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 154/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA 
LIVRE FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 160/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE RADIODIFUSÃO 
ALTERNATIVA DE HORIZONTINA para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Horizontina, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 161/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE CULTURAL 
ENCANTADENSE para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Encantado, Estado do Rio Grande do 
Sul.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 162/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE 
DEZESSEIS DE NOVEMBRO – RS para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Dezesseis de Novembro, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 164/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO 
COMUNITÁRIA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Piraí do Sul, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 165/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO PASSOFUNDENSE DE RADIODIFUSÃO 
COMUNITÁRIA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 166/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08
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ASSOCIAÇÃO CERROGRANDENSE DE CULTURA E 
COMUNICAÇÃO para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cerro Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

PDS 167/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 168/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE GETÚLIO VARGAS 
– RS para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 170/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM OLIDEL E 
ADJACÊNCIAS para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 171/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA NOVA VISÃO para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 172/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à S.R.S. 
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de São João 
Batista, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 173/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO METRÓPOLE DE CRISSIUMAL LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 175/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PARATY para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 177/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO DIFUSORA DE CAMBÉ para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Cambé, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 179/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO EDUCADORA DE LARANJEIRAS DO SUL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 181/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO PARANAVAÍ LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Paranavaí, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 182/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA PORTO 
DE CACHOEIRA DE SANTA LEOPOLDINA para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Leopoldina, Estado do Espírito Santo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 183/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL BOM JESUS DO 
SUL para executar serviço de radiodifusão comunitária na 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08
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cidade de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná. 

PDS 184/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO PARANAÍBA LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Itumbiara, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 189/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA NOVA PINHAIS para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pinhais, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 190/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E 
CULTURA DE CAMPINAÇÚ para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campinaçú, Estado de 
Goiás. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 192/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO VERDES CAMPOS LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 194/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA CONQUISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santo Antônio do Leverger, Estado de 
Mato Grosso. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 195/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CLUBE FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Buriti 
do Tocantins, Estado do Tocantins. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 197/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO SOCIEDADEDIFUSORA A VOZ DE BAGÉ 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 203/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ITÁLIA VIVA S.A. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 204/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GUAÇÚ DE TOLEDO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Toledo, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 206/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO E CULTURA DE AURORA 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 209/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO COMUNICAÇÃO FM STÉREO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 210/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FM STUDIO 96 LTDA. para explorar serviço de 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08
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radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Curitiba,Estado do Paraná. 

PDS 213/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à ANTENA UM RADIODIFUSÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de cidade de Brasília, Distrito Federal. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 216/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 
PAMPEANA DO BAIRRO MARTINICA para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Viamão, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 217/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO CULTURA DE GRAVATAÍ LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 225/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 226/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO GRAÚNA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Cornélio Procópio, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 235/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO COMERCIAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 237/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO SOCIEDADE TUPANCIRETÃ LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 238/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM PEDRO 
FELIPAK para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Wenceslau Braz, Estado do 
Paraná.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 240/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃOJOANENSE CULTURAL E 
EDUCACIONAL DE RADIODIFUSÃO para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João Nepomuceno, 
Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 248/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO PÉROLA DO TURI LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Santa Helena, Estado do Maranhão. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 263/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
MILANO FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Telêmaco Borba, 
Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PDS 284/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE VIDIGAL para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cianorte – Vila Vidigal, Estado do Paraná. 

PDS 299/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GLOBO S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 29/08

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO – PRS 

PRS 55/2011 - Dispõe sobre o Regulamento do Sistema 
Integrado de Saúde (SIS). 

Aprovado o Parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ. (NT) 

CCJ 08/08 

MENSAGEM – MSF 

MSF 46/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
escolha do Senhor NEI FUTURO BITENCOURT, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República do Cameroun e, cumulativamente, 
junto à República do Chade. 

Apreciada a indicação. 
(NT) 

CRE 09/08

MSF 49/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
escolha do Senhor JOÃO ANDRÉ PINTO DIAS LIMA, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Federal da Nigéria. 

Apreciada a indicação. 
(NT) 

CRE 09/08

MSF 57/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora MAGDA MARIA DE REGINA 
CHAMBRIARD para ser reconduzida ao cargo de Diretora da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP.

Aprovada a indicação. 
(NT)  

CI 08/08

MSF 62/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo no valor de até € 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros), sem garantia da 
União, entre o Estado do Ceará e o MLW Intermed Handels - 
und Consultinggesellchaft fur Erzeugnisse und Ausrustungen 
des Gesundheists und Bildungswesens (MLW Intermed GmbH), 
cujos recursos destinam-se ao financiamento do "Projeto de 
Modernização Tecnológica do Estado do Ceará - PROMOTEC". 

Aprovado o Parecer, 
favorável nos termos do 
PRS apresentado.  (NT) 

CAE 07/08

MSF 63/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América), entre o Estado do Ceará e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinada a 
financiar parcialmente o "Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável  - Projeto São José III". 

Aprovado o Parecer, 
favorável nos termos do 
PRS apresentado. (NT) 

CAE 07/08

MSF 64/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
59,000,000.00 (cinquenta e nove milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), entre o Município de Blumenau, 
Estado de Santa Catarina, e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, destinada a financiar parcialmente o 

Aprovado o Parecer, 
favorável nos termos do 
PRS apresentado. (NT) 

CAE 07/08
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"Programa Mobilidade Sustentável de Blumenau". 

MSF 65/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
11,000,000.00 (onze milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), entre o Município de Colatina, Estado do Espírito 
Santo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada a financiar, parcialmente, o "Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina 
- ES" no âmbito do Programa PROCIDADES. 

Aprovado o Parecer, 
favorável nos termos do 
PRS apresentado. (NT) 

CAE 07/08

MSF 73/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor LEONARDO PORCIÚNCULA GOMES 
PEREIRA para exercer o cargo de presidente da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM. 

Aprovada a indicação. 
(NT) 

CAE 29/08

MSF 74/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de até USD 66.000.000,00 
(sessenta e seis milhões de dólares norte-americanos), de 
principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do "Programa de Fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social". 

Aprova o Parecer, 
favorável nos termos do 
PRS apresentado. (NT) 

CAE 29/08

MSF 75/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Município de Manaus, 
Estado do Amazonas e a Corporação Andina de Fomento - 
CAF, no valor de até US$ 21,512,846.00 (vinte e um milhões, 
quinhentos e doze mil e oitocentos e quarenta e seis dólares 
dos Estados Unidos da América), cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do "Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR NACIONAL 
MANAUS".

Aprovado o Parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 29/08

MSF 76/2012 - Propõe ao Senado Federal, seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre a Companhia Estadual de 
Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D), do grupo CEEE, 
pertencente à administração indireta do Estado do Rio Grande 
do Sul, e a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, no 
valor de até US$ 87,457,9986.00 (oitocentos e sete milhões, 
quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e 
seis dólares norteamericanos), cujos recursos são destinados a 
co-financiar, juntamente com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o "Programa de Expansão e 
Modernização do Sistema Elétrico da Região Metropolitana de 
Porto Alegre e da Área de Abrangência do Grupo CEEE - Pró-
Energia RS". 

Aprovado o Parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 29/08

MSF 77/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Estado de Mato Grosso 
e o Bank of America N.A., no valor de até US$ 478,958,330.51 
(quatrocentos e setenta e oito milhões, novecentos e cinquenta 
e oito mil, trezentos e trinta dólares dos Estados Unidos da 
América e cinquenta e um centavos), de principal, cujos 
recursos destinam-se à reestruturação de parte das dívidas do 
Estado de Mato Grosso com a União. 

Aprovado o Parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 29/08
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MSF 78/2012 - Propõe ao Senado Federal, seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Município de Novo 
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de até US$ 
23,910,000.00 (vinte e três milhões, novecentos e dez mil 
dólares dos Estados Unidos da América), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do "Programa de 
Desenvolvimento Municipal Integrado de Novo Hamburgo", no 
âmbito do PROCIDADES. 

Aprovado o Parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 29/08

MSF 79/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Município de Recife, 
Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$ 
130,000,000.00 (cento e trita milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do "Programa de Desenvolvimento da 
Educação e da Gestão Pública no Município de Recife" (Recife 
Education and Public Management Project), de abordagem 
setorial ampla (SWAp).  

Aprovado o Parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 29/08

MSF 80/2012 - Propõe ao Senado Federal, seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de 
Janeiro e a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, no 
valor de até US$ 394,500,000.00 (trezentos e noventa e quatro 
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América), cujos os recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do "Apoio ao Programa de Integração e Mobilidade 
Urbana da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro". 

Aprovado o Parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 29/08

OFICIO “S” - OFS 

OFS “S” 5/2012 - Indica, nos termos do art. 130-A, VI, da 
Constituição Federal, o Senhor LUIZ MOREIRA GOMES 
JÚNIOR para compor o Conselho Nacional do Ministério 
Público.

Aprovado o Parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 29/08

OFS “S” 7/2012 - Encaminha Relatório de Gestão de Florestas 
Públicas da União 2011, em observância ao disposto no § 2º do 
art. 53 da Lei nº 11.284, de 2006. 

Aprovado o Parecer, 
pelo conhecimento e 
arquivamento. (NT) 

CMA 07/08

AVISO – AVS 

AVS 76/2011 - Encaminha cópia do Acórdão nº 2.261, de 2011 
- TCU - Plenário, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente à auditoria realizada com o 
objetivo de analisar a governança das agências reguladoras 
federais de infraestrutura (TC 012.693/2009-9). 

Aprovado o Parecer, 
pelo conhecimento e 
arquivamento. (NT) 

CAE 07/08

AVS 16/2012 - Encaminha cópia do Acórdão nº 1.289, de 2012, 
bem como os respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, 
referente à auditoria realizada na Fundação Universidade de 
Brasília - FUB, com o objetivo de verificar possíveis 
acumulações ilegais de cargos públicos e de pagamentos 
remuneratórios acima do teto constitucional (TC 011.826/2009-
2).

Aprovado o Parecer, 
pelo arquivamento. (NT) 

CMA 07/08

AVISO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR  
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E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE– AMA 

AVS “CMA” 12/2012 - Encaminha à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 
Senado Federal cópia do Acórdão nº 482/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhada do Relatório de Auditoria com enfoque 
na gestão da arrecadação de multas administrativas aplicadas 
por órgãos e entidades federais. (TC 022.631/2009-0). 

Aprovado o parecer, 
pelo arquivamento do 
Aviso e apresentação 
de Requerimento de 
Informações ao 
Tribunal de Contas da 
União. (NT) 

CMA 28/08 
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Legendas – Comissões 

CAE – Comissão de Assuntos Econômicos 
CAS – Comisão de Assuntos Sociais 
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania 
CE – Comissão de Educação, Cultura E Esporte 
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle 
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura 
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura 
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

Legendas – Proposições 
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PLS  – Projeto de Lei do Senado 
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara  
PDS – Projeto de Decreto Legislativo 
PRS – Projeto de Resolução 
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário 
IND – Indicação 
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle 
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário 
MSF – Mensagem “SF” 
REC – Recursos 
OFS – Ofício “SF” 
DIV – Diversos 
AVS – Aviso 
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 31/08/2012 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs.

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

(JURISTAS) 
RQS 756/2011

2011 4
Comissão encerrada e 

Relatório Final 
aprovado em 
18/06/2012 

2012 18

Total 22

QUESTÕES
FEDERATIVAS 

(JURISTAS) 
RQS 25/2012

2012 10

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

PLS 236/2012 
2012 4 5 4 

MODERNIZAÇÃO 
DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
PLS 281, 282 e 

283/2012 

2012 1

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs.

TRÁFICO 
DE

PESSOAS 
RQS

226/2011 

2011 20 127 127 112  1 

Relatório Parcial aprovado em 
21.12.2011 2012 8 71 71 26 -

Total 28 198 198 138 1

ECAD 
RQS

547/2011 

2011 16 147 141 96 -

Comissão encerrada e 
Relatório Final aprovado em 

26.04.2012
2012 3 - - 3 1

Total 19 147 141 99 1
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 25 704 643 211 

OPERAÇÕES 
VEGAS E 
MONTE 
CARLO 

RQN 1/2012 

2012 29 869 587 1164 

AUDIÊNCIAS 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP) 4 

Reforma do Código Penal (CTRCP) 2 

CPI do ECAD (CPIECAD) 1 
CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
(CPITRAFPE) 2

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 16 

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo 20 

TOTAL 45 

COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL 
(CJECP) 

� Dia 24 de fevereiro em São Paulo/SP 
Finalidade: 
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Vida” com a finalidade de subsidiar a elaboração do 
Anteprojeto do Novo Código Penal. 
Participantes:
o Ricardo Garisio Sartori - Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo; 
o Fernando Grella Vieira - Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo; 
o Luiz Flávio Borges D’Urso - Presidente da Ordem dos Advogados de Brasil, Seção São Paulo. 
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� Dia 23 de março 
Finalidade: 
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Administração Pública” com a finalidade de subsidiar a 
elaboração do Anteprojeto do Novo Código Penal. 
Participantes:
o Henrique de Sousa Lima - Representante da Controladoria Geral da União –CGU;
o Antônio Davi - Advogado da União;
o José Robalinho Cavalcante - Procurador da República;
o Tércio Issami Tokano - Advogado da União - Diretor Substituto do Departamento de Patrimônio e 

Probidade;
o João Alberto Simões Pires Franco - Defensor Público Federal;
o Reynaldo Soares da Fonseca - Desembargador Federal - Representante da Associação dos Juízes 

Federais do Brasil – AJUFE;
o Adalberto Jorge Xisto Pereira - Desembargador Representante da Associação dos Magistrados 

Brasileiros-AMB;
o Luís Maximiliano Lael Telesca Mota - Secretário-Geral Adjunto - Representante OAB/DF;
o Cláudia Chagas - Representante do Conselho Nacional do Ministério Público;
o Dermeval Farias Gomes Filho - Promotor de Justiça do MPDFT - Representante do Conselho 

Nacional do Ministério Público;
o Mohamed Ale Hasan Mahmoud - Coordenador Regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – 

IBCCRIM;
o Clayton Silva Germano - Promotor de Justiça - Representante do CONAMP;
o Crista Correa - Representante do Movimento Brasil Contra a Corrupção;
o Leonardo Araújo Marques - Promotor de Justiça - Representante do Conselho Nacional dos 

Procuradores Gerais – CNPG;
o Roberto Biasoli - Representante do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Internacional – DRCI;
o José Ildomar Uberti Minuzzi - Auditor Fiscal - Coordenador de Pesquisa e Investigação da Receita 

Federal – COPEI;
o Marcos Martins Davidovich - Procurador Federal - Representante da Comissão de Valores 

Mobiliários;
o Thiago Bottino - Coordenador da Escola de Direito da FGV;
o Bolívar Steinmetz - Delegado Presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – 

DPF;
o Sebastião José Lessa - Delegado Representante da ADEPOL/Brasil;
o Fernando dos Santos Carneiro - Representante da sociedade civil.

� Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ 
Finalidade: 
Debates sobre novos tipos penais. 
Participantes:
o José Mariano Beltrame – Secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro;
o Cláudio Soares Lopes – Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro;
o Paulo Melo – Deputado Estadual do Rio de Janeiro
o Leila Marian - Desembargadora;
o Manuel Alberto Ribeiro dos Santos - Desembargador;
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� Dia 18 de maio em Porto Alegre/RS 
Finalidade: 
Debates sobre o tema: “Parte Geral do Código Penal e outros temas correlatos”. 
Participantes:
o Marcelo Bandeira Pereira – Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Airton Michels – Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul;
o Davi Medina da Silva – Promotor da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Alexandre Wunderlich – Professor da Faculdade de Direito da PUC/RS.

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO 
PENAL (CTRCP) 

� Dia 14 de agosto 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Gilson Dipp – Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 
o José Muiños Piñeiro – Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; 
o Luiz Flávio Gomes – Professor de Direito. 

� Dia 21 de agosto 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior - Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 
o Taís Schilling Ferraz - Conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. 

CPI do ECAD (CPIECAD) 

� Dia 26 de março em São Paulo/SP 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Sandra Véspoli - Autora do Livro “O Outro Lado do ECAD”;
o Carlos Mendes - Presidente do Sindicato de Compositores de São Paulo; 
o Marcello Nascimento - Representante do ECAD; 
o Paulo Celso Lui - Representante da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. 

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE) 

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de 
Pessoas. 
Participantes:
o Luis Vanderlei Pardi – Delegado de Polícia Federal. 

� Dia 27 de junho 
Finalidade: 
Tratar sobre o cumprimento do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como sobre 
os termos do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e questões atinentes às espécies 
de tráfico de pessoas. 
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Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de 
Pessoas. 
Participantes:
o Hélio Bicudo – Presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos. 

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Exposição acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Aparecida Gonçalves – Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher da 

Secretaria de Política para as Mulheres. 

� Dia 27 de março 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão. 
Participantes:
o Meire Lucia Monteiro Mota Coelho – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
o Sonia Coelho Gomes Orellana – Representante da Marcha Mundial de Mulheres; 
o Ana Carolina Barbosa - Representante da União Brasileira de Mulheres. 

� Dia 29 de março 
Finalidade: 
Debate sobre a Violência contra a mulher no campo e contra a mulher indígena. 
Participantes:
o Carmem Foro – Representante da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura – 

CONTAG; 
o Maria Helena Azumezohero – Representante do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas – 

CONAMI; 
o Rosângela Piovizani - Representante do Movimento das Mulheres Camponesas -- MMC. 

� Dia 10 de Abril 
Finalidade: 
Debate sobre o tema “A Sistematização e o Monitoramento de Dados de Violência contra as Mulheres”. 
Participantes:
o Cecília Sardenberg - Representante do OBSERVE; 
o Wania Pasinato - Representante do Núcleo de Estudos da Violência da USP; 
o Lia Zanotta - Representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher da UNB; 
o Miriam Grossi - Representante do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade da UFSC. 
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� Dia 16 de abril em Recife/PE 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão. 
Participantes:
o Aguinaldo Fenelon de Barros - Procurador Geral de Justiça de Pernambuco;
o Maria Tereza Paes de Sá Machado - Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher de Pernambuco;  
o Wilson Salles Damázio - Secretário de Defesa Social; 
o Cristina Maria Buarque - Secretária da Mulher de Pernambuco; 
o Maria Betânia Serrano - Representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco; 
o Elaine Neves - Assessora da Diretoria de Políticas para as Mulheres da FETAPE; 
o Rejane Pereira - Secretária da Mulher de Recife; 
o Carlos Humberto Inojosa Galindo - Juiz Assessor Especial da Presidência/TJPE. 

� Dia 19 de abril 
Finalidade: 
Debates sobre a transversalidade nas políticas de combate à violência contra as mulheres. 
Participantes:
o Helvécio Miranda Magalhães Júnior – Representante do Ministério da Saúde;
o Fábio Meirelles Hardmann de Castro – Representante do ministério da Educação; 
o Cristina Villanova – Representante do Ministério da Justiça. 

� Dia 26 de abril 
Finalidade: 
Avaliação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 
Participantes:
o Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres;
o Iraê Lucena – gestora da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba; 
o Joelda Pais – gestora da Secretaria de Políticas para Mulheres do Acre; 
o Eliza Piola – gestora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas Gerais; 
o Aparecida Gonçalves – gestora da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

� Dia 27 de abril em Belo Horizonte/MG 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Minas Gerais. 
Participantes:
o Heloísa de Ruiz Combat – representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
o Nívia Mônica Silva – Procuradora de Justiça do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça; 
o Cássio Soares – Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais; 
o Denílson Feitosa Pacheco – Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social; 
o Andrea Garzon Tonet – Defensora Pública-Geral do Estado; 
o Deputada Luiza Ferreira – relatora da Comissão Especial da Violência contra a mulher da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais; 
o Deputada Maria Tereza Lara – membro da Comissão Especial da Violência contra a mulher da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 
o Márcia de Cássia Gomes – Coordenadora do Consórcio Regional da Promoção da Cidadania – 

Mulheres das Gerais; 
o Laurelle Carvalho de Araújo – Defensora Pública do Estado de Minas Gerais e Coordenadora do 

Núcleo da Mulher (NUDEM).
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� Dia 04 de maio em Florianópolis/SC 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina. 
Participantes:
o Alexandre Karazawa Takashima –  Juiz Corregedor; 
o Júlio César Ferreira Melo – Juiz; 
o Maria Amélia Borges Moreira Abbad – Promotora de Justiça; 
o Juliana Renda Gomes – Delegada de Polícia; 
o Selma Elias Westphal – Representante da Coordenadoria Estadual da Mulher – CEM. 

� Dia 07 de maio em Porto Alegre/RS 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio Grande do Sul. 
Participantes:
o Laís Ethel Correa Pías – Desembargadora;
o Carla Carrion Frós – Promotora de Justiça; 
o Miriane Tagliari – Defensora Pública; 
o Aírton Michels – Secretário de Segurança Pública; 
o Márcia Santana – Secretária de Políticas para Mulheres; 
o Fernando Anschan – Representante da Secretaria Estadual de Saúde. 

Dia 11 de maio em Vitória/ES 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Espírito Santo. 
Participantes:
o Hermínia Maria Azoury –  Juíza Coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
o Maria Zumira Teixeira Bowen – Promotora Chefe da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Espírito Santo; 
o Gilmar Alves Batista – Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo; 
o Henrique Geaquinto Herkenhoff – Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito 

Santo;
o José Tadeu Marino – Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo; 
o Rodrigo Coelho – Secretário de Estado da Assistência e Direitos Humanos do Espírito Santo; 
o Carla da Mata Machado Pedreira – Representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

Mulher do Espírito Santo; 
o Edna Martins – Coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres do Espírito Santo. 

� Dia 1 de junho em Maceió/Alagoas 
Finalidade:  
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Alagoas. 
Participantes:
o Sandra Canuto - Representante do Secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Sr. Alexandre de Melo 

Toledo;  
o Dário César Barros Cavalcante - Secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas;  
o Paulo Zacarias da Silva - Juiz Titular da Vara da Violência Doméstica, representando o Sr. Des. 

Sebastião Costa Filho, Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas;  
o Kátia Born - Secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas;  
o Eduardo Antônio de Campos Lopes - Defensor Público-Geral do Estado de Alagoas; 
o Andrea Malta - Representante da Marcha Mundial de Mulheres; e 
o Sérgio Juca - Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. 
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� Dia 25 de junho em Curitiba/Paraná 
Finalidade:  
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Paraná. 
Participantes:
o Denise Krugner – Desembargadora Representante do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná;  
o Josiane Fruet Lupion - Defensora Pública-Geral do Paraná; 
o Cláudia Martins - Promotora de Justiça da Violência Doméstica, Representante da Procuradoria-Geral 

de Justiça; 
o Fabio Lourenço Bruzamolin - Promotor de Justiça; 
o Reinaldo de Almeida César - Secretário de Segurança Pública do Paraná; 
o Maria Tereza Gomes - Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná; 
o Maria Huçulak - Superintendente da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná; e 
o Maria Cristina Ferreira - Coordenadora de Proteção Social e Especial, Representando a Secretaria de 

Família e Desenvolvimento Social do Paraná. 

� Dia 29 de junho em São Paulo/SP 
Finalidade:  
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de São Paulo. 
Participantes:
o Desembargadora Angélica de Maria Mello do Almeida - Coordenadora da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo 
o Dr. Arnaldo Hossepian Júnior - Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Externas,  
o Dr. Fabiano Marques de Paula - Secretário Adjunto da Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania,  
o Dra. Gislaine Doraide Ribeiro Pato - Delegada de Polícia dirigente do Serviço Técnico de Apoio às 

Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo 
o Dra. Karina Barros Cafife Batista - Assessora em Saúde da Mulher, representado a Secretário de 

Saúde, Dr. Giovanni Guido Cerri;  
o Dra Rosemary Corrêa - Gestora Executiva do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra 

a Mulher;  
o Dr. Renato Campos Pinto e Vitto - Defensor Público. 

� Dia 03 de julho 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina. 
Participantes:
o César Augusto Grubba – Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina;  
o Dalmo Claro de Oliveira – Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina;

� Dia 13 de julho em Salvador/BA 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado da Bahia. 
Participantes:

o Maurício Teles Barbosa, Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia; 
o Jorge Santos Pereira Solla, Secretário de Saúde do Estado da Bahia; 
o Vera Lúcia Barbosa, Secretária de Políticas Para as Mulheres do Estado da Bahia; 
o Márcia Regina Ribeiro Teixeira, Promotora de Justiça e Coordenadora do Grupo de Atuação 

Especial em Defesa da Mulher, representando o Ministério Público do Estado da Bahia; 
o Mara Moraes, Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza; 
o Almiro Sena, Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; 
o Sulle Nascimento, Representante da Articulação de Mulheres Brasileiras. 
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CPMI – Práticas criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo” 

� Dia 08 de maio 
Finalidade: 
Oitiva do responsável pela “Operação Vegas” da Polícia Federal  
Participantes:
o Raul Alexandre Marques de Souza – Delegado da Polícia Federal. 

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
Oitiva do responsável pela “Operação Monte Carlo” da Polícia Federal  
Participantes:
o Matheus Mella Rodrigues – Delegado da Polícia Federal. 

� Dia 22 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Carlos Augusto de Almeida Ramos.

� Dia 24 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Wladmir Garcez Henrique; 
o Idalberto Matias de Araujo; 
o Jairo Martins de Souza. 

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Cláudio Abreu; 
o José Olímpio de Queiroga Neto; 
o Gleyb Ferreira da Cruz; 
o Lenine Araújo de Souza.

� Dia 31 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos.  
Participantes:
o Demóstenes Torres – Senador da República. 

� Dia 5 de junho 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Walter Paulo de Oliveira;
o Sejana Martins 
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� Dia 12 de junho 
Finalidade:  
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos. 
Participantes:
o Marconi Ferreira Perillo Junior – Governador do Estado de Goiás.

� Dia 13 de junho 
Finalidade:  
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos. 
Participantes:
o Agnelo dos Santos Queiroz Filho – Governador do Distrito Federal.

� Dia 26 de junho 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Lúcio Fiuza Gouthier; 
o Écio Antônio Ribeiro dos Santos;
o Alexandre Milhomem. 

� Dia 27 de junho 
Finalidade:  
Oitiva acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Eliane Gonçalves Pinheiro;
o Luis Carlos Bordoni. 

� Dia 28 de junho 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Marcello de Oliveira Lopes;
o João Carlos Feitoza;
o Cláudio Monteiro. 

� Dia 10 de julho 
Finalidade:  
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos. 
Participantes:
o Raul de Jesus Lustosa Filho – Prefeito de Palmas/TO.

� Dia 07 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Andressa Mendonça;
o Joaquim Gomes Thomé Neto.

� Dia 08 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Andréa Aprígio de Souza;
o Rubmaier Ferreira de Carvalho. 

� Dia 15 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Edivaldo Cardoso de Paula;
o Pedro Paulo Guerra de Medeiros;
o Hillner Braga Ananias. 
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� Dia 21 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Léa Batista de Oliveira;
o Daniel Rezende Salgado. 

� Dia 22 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Jayme Eduardo Rincón;
o Aredes Correia Pires. 

� Dia 28 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Luiz Antônio Pagot;
o Adir Assad. 

� Dia 29 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Paulo Vieira de Souza;
o Fernando Cavendish;
o Gilmar Carvalho Moraes. 
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DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP) 0 

CPI do ECAD (CPIECAD) 0 

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
(CPITRAFPE) 4

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 0 

TOTAL 2

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE) 

� Dia 05 de março em Manaus/AM 
Finalidade: 
Investigar fatos ligados ao suposto tráfico de haitianos para o Brasil. 
Participantes:
o Paulo Abrão - Secretário Nacional de Justiça; 
o Renato Zerbini Leao - Coordenador Geral do Comitê Nacional para os Refugiados; Dr. Edmilson da 

Costa Barreto, Representante da Procuradoria da República do Estado do Amazonas; 
o Sergio Lúcio Fontes - Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas; 
o Padre Gustot Lucien - Pároco Haitiano; 
o Padre Gelmino Antônio Costa - Pároco da Igreja São Geraldo, Manaus-AM; 
o Rinaldo Gonçalves de Almeida - Coordenador do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do 

Trabalho; 
o Dermilson Chagas - Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Amazonas; 
o Dr. Audaciphal Hildebrando - Procurador da Procuradoria Regional do Trabalho; 
o Fernanda Alves dos Anjos - Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Título e 

Qualificação; 
o Simon Seraphin - Imigrante Haitiano; 
o Ketly Vibert Franceschi - Presidenta da Associação dos Trabalhadores Haitianos no Amazonas; 
o Regina Fernandes do Nascimento - Secretária de Assistência Social e Cidadania do Amazonas; 
o Alfredo Wagner Berno de Almeida - Universidade do Estado do Amazonas – UEA  Dra. Denise Reif 

Kroeff Gerente de Projetos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

� Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ 
Finalidade: 
Esclarecimentos sobre uma suposta participação no tráfico internacional de pessoas, para fim de 
exploração sexual, de oito brasileiras, naturais do Rio de Janeiro, que foram impedidas de embarcar no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo com destino à Namíbia 
Participantes:
o Vilberto Ataíde Frazão 
o Bruna Rosa Belmont 
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� Dias 04 a 06 de junho em Washington (EUA) 
Finalidade: 
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de 
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil. 
Participantes:
o Patricia Kowall, FHI 360;
o Bela M. Shah, FHI 360;
o Kiera Derman, FHI 360;
o Sara Gilmer, Departamento de Estado dos EUA; 
o Casey Branchini, Departamento de Estado dos EUA;
o Theresa Segovia, Departamento de Justiça dos EUA
o Ngozi Onunaku, “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o Eskinder Negash, “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o Bradley Mitchell, Departamento de Justiça dos EUA
o Tiffany Williams, “Break the Chain Campaing”;
o Ted Poe, Congressista;
o Chris Smith, Congressista;
o Jonh Cornyn, Senador; 

� Dias 07 e 08 de junho em Nova York (EUA) 
Finalidade: 
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de 
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil. 
Participantes:
o Amanda Kramer, “Assistant District Attorney”;
o Joanne Payne-Prayor, FBI
o Brian Naddow, FBI;
o Bruce May, FBI;
o Tara Manley, FBI;
o Warren Chiu, FBI;
o Anthony Bivona, FBI;
o Avaloy Lanning, Safe Horizon
o Susu Thatun, UNICEF 
o Ted Maly, UNICEF 
o Katisha K Andrew, “Deputy Administrator in the Center for Battered Women´s Legal Services”
o Yasmeen Hassan, “Global Director: Equality Now”;
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
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	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
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	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 
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	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
	LNormal: 


	P526: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
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	P528: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P529: 
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	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
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	P530: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
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	P531: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
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	P532: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
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	P534: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: AGOSTO 2012
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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