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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 autuou, por solicitação do Pre-

sidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 19, de 2012-CN 

(nº 796-Seses-TCU-Plenário/2012, na origem), do 

Presidente do Tribunal de Contas da União, encami-

nhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 

1.622, de 2012.

É o seguinte o Aviso:
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A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 4-7-2012
até 9/7 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
até 7/8 prazo para apresentação de relatório;
até 14/8 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 21/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 5 de julho do corrente.

O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 632, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento 

Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-
-me da Casa no dia 5 do corrente mês, na qualidade 
de membro da Subcomissão de Acompanhamento 
das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle – CMA, integrando, como 
membro, a citada subcomissão, conforme deliberação 
aprovada por aquele Colegiado, em realizar diligência 
em Altamira e Vitória do Xingu (PA), destinada à reali-
zação de reuniões com as populações afetadas pelas 
obras, bem como à obtenção de informações sobre o 
atendimento às demandas expressas nas condicio-
nantes da licença prévia (LP), especialmente nos mu-
nicípios de Altamira e Vitória do Xingu.

Senado Federal, 4 de julho de 2012. – Senador 
Ivo Cassol, PP/RO.

A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Dornelles?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Fora do microfone.) – Pela Liderança.

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

Senador Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Peço a palavra a V. Exª para uma comunicação 
inadiável.

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

Vamos, então, abrir a sessão. Nós temos aqui... 
Vamos abrir com o Senador Pedro Simon, que fez uma 
alteração comigo e foi para o primeiro lugar, alternando 
depois com o Senador Paim. Então, o Senador Pedro 
Simon é o primeiro orador inscrito e tem dez minutos. 
Em seguida, o Senador Dornelles.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, acho muito graves 
as manchetes do Correio Braziliense de hoje, de que 
teria havido um acordo entre vários partidos na CPI 
para impedir a vinda do Presidente da Delta, do ex-
-Presidente do DNIT e praticamente encerrar os de-
bates naquela CPI. 

Levantei a questão na Comissão de Justiça e o 
Presidente daquela Comissão ficou de marcar uma 
reunião o mais breve para discutirmos uma ação a ser 
feita se isso acontecer. Sinceramente, faço um apelo 
dramático ao Presidente, ao Relator e aos membros 
da CPI: não façam esse acordo, não humilhem este 
Congresso, não tomem uma decisão como essa, que, 
sinceramente, é algo em que eu não posso acreditar.

A CPI, amanhã... E a outra informação agora é 
que, provavelmente, não dê quórum. Como a reper-
cussão das manchetes foi muito grave, estão dizendo 
que amanhã, provavelmente, a CPI não reunirá quó-
rum. Eu não sei, mas acho que... eu dizia, hoje, lá na 
Comissão de Constituição e Justiça, ao advogado de 
defesa do nosso ilustre Senador que sofre o seu pro-
cesso, que o azar dele foi cair na Comissão de Ética 
e na Comissão de Constituição e Justiça. Se tivesse 
caído na CPI, não aconteceria nada, porque na CPI 
há um acordo geral e não vai acontecer nada.

Eu faço um apelo muito importante. Não há como 
não convocar o Presidente da Delta, não há como não 
convocar o ex-Presidente do DNIT, que exige, que faz 
um apelo, que quer falar, que quer discutir, que quer 
expor o que ele tem. Não é possível!

Essa CPI não foi pedida pela oposição. Essa CPI 
foi ideia do Presidente Lula, foi convocada pelo Gover-
no, não da Presidente. Justiça seja feita, a Presidente 
Dilma foi contrária desde o início. Só não pôde se ma-
nifestar, porque era um movimento do ex-Presidente 
Lula e aí ela ficou quieta. Mas já que foi convocada e 
já que está em pleno andamento, chegar a essa altu-
ra e os partidos políticos se reunirem: “Tu tiras o teu e 
eu tiro o meu, não falas do meu e eu não falo do teu, 
não chama ninguém”! Onde nós estamos? Sincera-
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mente, eu não me lembro de ter visto uma situação 
tão dramática. 

A matéria de folha inteira do Correio Braziliense
falando do acordo dos partidos políticos para encerrar 
e não convocar mais ninguém é algo que realmente 
fere esta Casa. Se isso acontecer, eu vou propor na 
Comissão de Constituição e Justiça uma decisão a ser 
feita, uma providência a ser tomada. Pode ser a extin-
ção da Comissão, pode ser até o pedido de fiscalizar a 
decisão da Comissão de fazer um acordo para impedir 
de se convocarem aqueles que devam ser convocados. 

Eu faço um apelo aos membros da CPI: que a 
reunião administrativa de amanhã saia e que, nessa 
reunião administrativa, sejam convocados todos os que 
devam ser convocados e que, depois de tanto tempo, 
a CPI comece a funcionar, tenha a primeira ação, por-
que até agora foi um zero total. 

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

SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Concedo a palavra ao Senador Dornelles, que 

fala pela Liderança do seu Partido.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 

– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, desejo analisar, nesta tribuna, a posição do 
Brasil quanto à política do Paraguai, matéria que já 
analisei hoje no jornal O Globo.

Ulysses Guimarães qualificou a Constituição 
Brasileira de 1988 como a Constituição Cidadã, que 
atendia a todos os requisitos de um Estado democrá-
tico. Os parlamentares petistas não participaram de 
sua homologação, por considerarem que ela consoli-
dava o interesse das classes dominantes. O Deputa-
do Roberto Campos qualificou-a como a Constituição 
do atraso e do retrocesso. Todos eles analisaram de 
forma diferente o Texto Constitucional, com aplausos 
e críticas, mas nenhum deles entendeu que a Consti-
tuição deveria ser desrespeitada, rasgada ou ignorada.

Infelizmente, foi o que fez o Brasil em relação ao 
Paraguai. O Congresso paraguaio, quase por unani-
midade, em conformidade com o texto constitucional, 
afastou o presidente da República. A Suprema Corte 
manifestou-se, ratificando os procedimentos utilizados 
pelo Congresso.

O Brasil, entretanto, sob o comando de alguns 
dos membros da Unasul, propôs sansões de natureza 
política contra o Paraguai, suspendendo-o das reuni-
ões do Mercosul, sob o fundamento de que o prazo 
do processo de afastamento foi reduzido.

Eu concordo, o Brasil e todo o mundo têm o di-
reito de discordar do procedimento adotado, mas essa 
discordância não permitiria ao Brasil ignorar o fato de 

que ele se deu em conformidade com o texto consti-
tucional do Paraguai.

O mais triste do problema paraguaio foi a mensa-
gem que o Brasil, praticamente comandado por quatro 
dos membros da Unasul, que não respeitam a liber-
dade de imprensa e os poderes do Congresso e do 
Judiciário, lançou para toda a América Latina. A men-
sagem foi a seguinte, Srª Presidente: os presidentes 
da Argentina, da Venezuela, da Bolívia e do Equador 
podem continuar a coibir as liberdades de imprensa e 
a desrespeitar o Congresso e o Judiciário. E, caso os 
congressos dos respectivos países tomem qualquer 
medida para conter o poder ditatorial dos seus chefes 
de Estado, o Brasil estará pronto para intervir e exercer 
o seu questionável poder de polícia contra as decisões 
dos respectivos congressos.

A decisão do Brasil em relação ao Paraguai foi 
uma das mais tristes da diplomacia brasileira, em franco 
contraste com sua tradição de autonomia, de defesa do 
princípio da não intervenção em assuntos estrangeiros. 
A diplomacia de Estado, de natureza estável, cedeu 
lugar à diplomacia de governo, perigosamente instável.

O Brasil seguiu uma linha de prepotência desres-
peitosa, ignorando a Constituição do Paraguai.

Espero que o Brasil reconheça o erro cometido 
e encontre com serenidade um caminho para corrigir 
sua desastrosa decisão em relação ao Paraguai.

Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR FRANCISCO DOR-
NELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, a democracia na sua face visível 
é dissenso, ou seja, a luta em torno do poder. Na sua 
face invisível ela é o consenso em torno das regras 
que regulam o dissenso político.

O binômio dissenso-consenso permite penetrar 
na essência da Constituição do estado democrático: 
ela é o documento que, além de institucionalizar o 
poder, contém as regras do jogo político democrático.

Ulisses Guimarães qualificou a Constituição Bra-
sileira de 1988 como a constituição cidadã, que aten-
dia a todos os requisitos de um Estado Democrático.

Os parlamentares petistas não participaram de 
sua homologação, por considerarem que ela consoli-
dava o interesse das classes dominantes.

O Deputado Roberto Campos qualificou-a como 
a constituição do atraso e do retrocesso.

Todos eles analisaram de forma diferente o texto 
constitucional, com aplausos e críticas. Mas nenhum 
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deles entendeu que a Constituição deveria ser desres-
peitada, rasgada ou ignorada.

Foi o que fez o Brasil em relação ao Paraguai. O 
Congresso paraguaio, quase por unanimidade, e em 
conformidade com o texto constitucional, afastou o pre-
sidente da República. A Suprema Corte manifestou-se, 
ratificando os procedimentos utilizados pelo Congresso. 

O Brasil, sob o comando de alguns dos mem-
bros da UNASUL, propôs sansões de natureza polí-
tica contra o Paraguai, suspendendo-o das reuniões 
do MERCOSUL, sob o fundamento de que o prazo do 
processo de afastamento foi reduzido.

O Brasil e todo o mundo têm o direito de discordar 
do procedimento adotado. Mas essa discordância não 
permitiria ao Brasil ignorar o fato de que ele se deu em 
conformidade com o texto constitucional do Paraguai,

O mais triste do problema paraguaio foi a men-
sagem que Brasil, praticamente comandado por qua-
tro dos membros da UNASUL, que não respeitam a 
liberdade de imprensa e os poderes do Congresso e 
do Judiciário, lançou para toda a América Latina.

A mensagem foi a seguinte: os presidentes da 
Argentina, da Venezuela, da Bolívia e do Equador, 
podem continuar a coibir as liberdades de imprensa 
e desrespeitar o Congresso e o Judiciário. E, caso os 
congressos dos respectivos países tomem qualquer 
medida para conter o poder ditatorial dos seus chefes 
de Estado, o Brasil estará pronto para intervir e exercer 
o seu questionável poder de polícia contra as decisões 
dos respectivos congressos.

A decisão do Brasil em relação ao Paraguai foi 
uma das mais tristes da diplomacia brasileira, em franco 
contraste com sua tradição de autonomia, de defesa do 
princípio da não intervenção em assuntos estrangeiros. 
A diplomacia de Estado, de natureza estável, cedeu 
lugar à diplomacia de governo, perigosamente instável.

O Brasil seguiu uma linha de prepotência desres-
peitosa, ignorando a Constituição do Paraguai.

Espero que o Brasil reconheça o erro cometido 
e encontre com serenidade um caminho para corrigir 
sua desastrosa decisão em relação ao Paraguai.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Dornelles.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim, em per-

muta com o Senador Pedro Simon.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sena-
dora Mara Suplicy, Senador Ricardo Ferraço, Senador 
Dornelles.

Eu trago e farei três registros nesta tribuna. 

O primeiro é o de que eu recebi do Gabinete da 
Reitoria da Universidade Federal do Pampa (UniPam-
pa) que levaram a mim as suas reivindicações sobre 
política de moradia estudantil.

Essa instituição possui dez unidades no pampa 
gaúcho: Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Ita-
qui, Jaguarão, Livramento, São Borja, São Gabriel e 
Uruguaiana onde estive recentemente.

Essa universidadse recebe, todos os anos, alunos 
oriundos de várias regiões do estado e do país e até 
mesmo de outros países, como é o caso Argentina, 
do Paraguai e do Chile.

A Unipampa possui hoje 9.418 alunos regular-
mente matriculados. A demanda maior é pela cons-
trução de moradias estudantis, parte do processo de 
expansão universitária do próprio Governo Federal que 
ampliou as vagas para estudantes nas instituições de 
ensino superior. 

Srª Presidenta, essa expansão exige a adoção de 
medidas que contemplem novas políticas de perma-
nência estudantil, de modo que sejam disponibilizados 
aos estudantes os meios necessários para sua fixação 
e formação plena, tendo em vista que foi possibilitado o 
amplo ingresso principalmente dos menos favorecidos. 

A comunidade universitária clama pela implanta-
ção, nessas dez unidades da Unipampa que aqui ci-
tei, de moradias, casas de estudantes. A região onde 
estão essas dez unidades da Unipampa apresenta 
sérios problemas quanto à questão de moradia. A es-
peculação imobiliária é muito grande, a burocracia é 
excessiva, há falta de qualidade dos imóveis ofertados 
e a existência de um espaço pequeno para abrigar o 
número de alunos.

As casas de estudantes serão destinadas – se 
assim for acatado o pedido que estou encaminhando 
ao Executivo – a acolher estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, com prioridade para 
aqueles vivendo no interior gaúcho e mesmo no interior 
de outros Estados. O número de vagas projetado por 
casa de estudante vai contemplar 50% da demanda 
por moradia em cada unidade. 

Srª Presidenta, portanto, faço um apelo ao Go-
verno Federal, ao Ministério da Educação para que 
olhem com atenção especial a demanda da Unipam-
pa, pois como diz o documento que recebi da Reitora 
“são necessários recursos financeiros para esses in-
vestimentos” a fim de garantir o acesso à educação e 
também à moradia para esses alunos.

Quero ainda registrar, Srª Presidenta, que a partir 
de amanhã, quinta-feira, estarei cumprindo uma série 
de compromissos no Rio Grande. Às dez horas, a con-
vite da Federação dos Trabalhadores Aposentados e 
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Pensionistas do Rio Grande do Sul, Fetapergs, estarei 
no 10º seminário da categoria, na cidade serrana de 
Canela, com a presença do Warley, Presidente da Co-
bap, e de todo o seu corpo diretor. Esse evento contará 
com a participação de Federações de outros estados. 

Lá serão também proferidas palestras. Os advo-
gados, por exemplo, Pedro Luciano e Celso Pache-
co falarão sobre As conquistas do Poder Judiciário; 
Fernando Maciel, Coordenador-Geral de Matéria de 
Benefícios da Procuradoria Geral Especializada do 
INSS, falará sobre o Futuro da Previdência; a diretora 
do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, 
Tâmara Biolo Soares, falará sobre Os Direitos e Ga-
rantias dos Idosos; o economista Joaquim Marchísio 
vai falar sobre a Importância do Pré-sal. 

Srª Presidenta, eu naturalmente falarei sobre o 
instituto da desaposentadoria, o fim do fator previdenci-
ário, que ele se torne realidade, espero que em agosto, 
já que foi protelada para agosto a votalção do nosso 
projeto aqui aprovado e que está lá na Câmara dos 
Deputados. Vou falar do Estatuto do Idoso, da pessoa 
com deficiência. Enfiim, farei uma exposição ampla de 
como estão as questões relacionadas aos interesses 
dos aposentados e pensionistas aqui no Senado. 

Quero dizer também que vamos ter, na sexta-
-feira, um debate, na Feira e Congresso de Transporte 
Logístico, no Pavilhão de Eventos da Fiergs, sobre o 
Estatuto do Motorista.

Vou participar também da posse do presidente 
da Fecosul e não só do presidente, mas de toda a sua 
diretoria. Meus cumprimentos ao Guiomar Vidor, que 
será empossado para mais um mandato de presiden-
te; o secretário-geral Paulo Ferreira; e João Procópio, 
lá de Alegrete, o tesoureiro. Eles são lideranças reco-
nhecidas no movimento sindical gaúcho e têm uma 
posição muito clara e firme na defesa dos tralhadores.

Quero dizer que, além desses debates, vou ain-
da participar de um encontro com o Conselho Regio-
nal de Odontologia, em Porto Alegre, como também 
ainda participarei de um encontro com trabalhadores 
ligados ao setor da panificação. Vamos receber deles 
documentos sobre reivindicações do setor.

Quero também anunciar que hoje o CIPP na Rua, 
Centro de Integração que eu coordeno, vai estar na 
cidade do Caí com uma equipe informando a popula-
ção dos trabalhos aqui no Congresso.

Por fim, Srª Presidenta, quero também hoje, da 
tribuna do Senado, dar meus cumprimentos a todas 
as rádios comunitárias gaúchas que, por intermédio da 
votação ocorrida hoje, pela manhã, na reunião delibe-
rativa da Comissão de Ciência e Tecnologia, obtiveram 
autorização para continuarem ampliando seus traba-

lhos de radiodifusão. Como membro da Comissão, tive 
a satisfação de votar em todas as propostas. E, aqui, 
agradeço ao Presidente da Comissão, Senador Edu-
ardo Braga, que atendeu às reivindicações do povo 
gaúcho por nós encaminhadas.

Os trabalhos realizados pelas rádios em suas 
cidades são de uma importância fundamental para 
garantir a boa informação, fortalecer a democracia e 
levar conhecimento às comunidades, mesmo àquelas 
mais distantes dos grandes centros do meu Rio Grande.

Dessa forma, meus cumprimentos à Associação 
Cultural de Paulo Bento, na cidade de Paulo Bento; à 
Associação Comunitária de Educação e Cultura de 
Rádio Nordeste FM (Acecran), para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus; 
meus cumprimentos à Rádio Sociedade Difusora A 
Voz de Bagé Ltda, na cidade de Bagé; à Associação 
Comunitária Rádio Momento FM, para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Osório; 
meus cumprimentos à Camargo e Vassali – empresa 
de radiodifusão Ltda, na cidade de Campinas do Sul; 
meus cumprimentos à Associação Cultural Rádio Co-
munidade FM (Radiocom), na cidade de Pelotas; meus 
cumprimentos ao Sistema Canguçu de Comunicação 
Ltda, na cidade de Canguçu; parabéns à Associação 
Comunitária Princesa da Lagoa, para exercer serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas; meus 
cumprimentos à Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Cultural e Artístico de Mariana Pimentel, que 
vai desenvolver o seu trabalho na cidade de Mariana 
Pimentel; meus cumprimentos à Ultra Radiodifusão 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Rio Grande; meus 
cumprimentos à Lagoa Radiodifusão Ltda, na cidade 
de Barra do Ribeiro; cumprimento, ainda, a Associa-
ção Cultural Comunitária LM – Westfália, na cidade de 
Westfália; e ainda a Empresa de Comunicação Inter-
nacional Ltda, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Vila 
Maria; por fim, ainda, a Plus Radiodifusão Ltda, na 
cidade de Xangrilá.

Fiz este pronunciamento, Srª Presidenta, e fiz 
questão de cumprimentar o Líder do Governo e o Pre-
sidente daquela Comissão, Senador Eduardo Braga, 
que, atendendo nossos pedidos – não só meus, mas 
de outros setores –, a todas as rádios que estavam 
para ser votadas, ele colocou no processo de pauta 
de hoje pela manhã, e todas, todas, foram aprovadas 
por unanimidade. 

Solicito só a V. Exª que considere, na íntegra, 
estes meus três pronunciamentos.
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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, eu recebi do Gabinete da Reitoria da Uni-
versidade Federal do Pampa (UniPampa) uma reivin-
dicação sobre política de moradia estudantil.

Essa instituição possui dez unidades no pampa 
gaúcho: Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Ita-
qui, Jaguarão, Livramento, São Borja, São Gabriel e 
Uruguaiana.

Recebe, todos os anos, alunos oriundos de várias 
regiões do estado e do país e até mesmo de outros 
países, como Argentina, Paraguai, Chile.

A UniPampa possui hoje 9.418 (nove mil e qua-
trocentos e dezoito) alunos de graduação matriculados. 
A demanda pela construção de moradias estudantis 
parte do processo de expansão universitária do Go-
verno Federal, que ampliou as vagas para estudantes 
nas instituições de ensino superior.

Esta expansão, senhor Presidente, exige a adoção 
de medidas que contemplem novas políticas de perma-
nência estudantil, de modo que se disponibilizem aos 
estudantes os meios necessários para a sua fixação 
e formação plena, tendo em vista que foi possibilitado 
o amplo ingresso de classes menos favorecidas.

A comunidade universitária clama pela implan-
tação nessas dez unidade da UniPampa que aqui eu 
citei, de moradias estudantis, as chamadas Casas de 
Estudantes.

Srªs e Srs. Senadores, a região onde estão 
essas dez unidade da UniPampa apresenta sérios 
problemas quanto à questão de moradia, como: es-
peculação imobiliária, burocracia excessiva, falta de 
qualidade dos imóveis ofertados e inexistência de um 
espaço temporário para abrigar os alunos provindos 
de outras regiões.

As Casas de Estudantes serão destinadas a 
acolher estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, com prioridade para aqueles vindos 
do interior gaúcho e de outros estados. O número de 
vagas projetado por Casa de Estudante vai contem-
plar 50% da demanda por moradia em cada unidade.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo ao Gover-
no Federal, ao Ministério da Educação, que olhe com 
bons olhos esta demanda da UniPampa. Pois, como 
diz o documento que recebi do Gabinete da Reitoria, 
“são necessários recursos financeiros para estes in-
vestimentos, que inexistem na instituição”.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a partir de amanhã, quinta-feira, eu esta-
rei cumprindo uma série de compromissos lá no meu 
Rio Grande do Sul.

Às 10 horas, a convite da Federação dos Apo-
sentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul (FE-
TAPERGS) estarei no décimo seminário da categoria, 
na cidade serrana de Canela. 

Este evento contará com a participação da CO-
BAP (Confederação Brasileira de Aposentados e Pen-
sionistas).

Importantes palestras serão proferidas:
Os advogados Pedro Luciano Dornelles e Celso 

Pacheco falarão sobre as conquistas do Poder Judici-
ário, Fernando Maciel, Coordenador Geral de Matéria 
de Benefícios da Procuradoria Geral Especializada do 
INSS, falará sobre o Futuro da Previdência.

A Diretora do Departamento de Direitos Hu-
manos e Cidadania da SJDH, Tâmara Biolo Soares, 
falará sobre Os Direitos e Garantias dos Idosos e o 
economista Joaquim Marchísio, abordará a Impor-
tância do Pré-Sal.

Sr. Presidente, na minha palestra, eu pretendo 
falar sobre a minha atuação aqui no Senado Federal 
fator previdenciário, desaposentadoria, aumento para 
as aposentadorias e pensões, previdência social, Esta-
tuto do Idoso, fim do voto secreto, entre outros temas.

Ainda na quinta-feira, às 19 horas, participarei da 
abertura da 23a Edição do Festiqueijo, na cidade de 
Carlos Barbosa, também na serra.

A programação se estende do dia 5 ao dia 29. 
Saúdo aqui o Sr. Vitor Hugo Martinez Pereira, Presi-
dente da Festiqueijo 2012, como também as soberanas 
deste evento, Jice Kinzel e Jaqueline Camillo.

Vamos aproveitar este momento para discutir com 
as lideranças da região, empresários e trabalhadores, 
questões relativas a estiagem, perspectivas industriais 
e de produção.

Também no mesmo dia, depois das 21 horas, 
farei o possível para estar em Porto Alegre, na posse 
da Diretoria da FECOSUL, gestão 2012/2016 Guio-
mar Vidor será empossado Presidente, Paulo Ferrei-
ra Secretário Geral e João Procópio, lá do Alegrete, 
Tesoureiro. Eles são históricos do movimento sindical. 
Sempre estão ao lado da boa luta e do bom combate.

Já na sexta-feira, às 10 horas, participarei com 
muita alegria da 14a TRANSPOSUL (Feira e Congres-
so de Transporte Logístico) no Pavilhão de Eventos da 
FIERGS, em Porto Alegre. O tema da minha palestra 
será “O Estatuto do Motorista Profissional – Importân-
cia para o desenvolvimento do Brasil”.
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A TRANSPOSUL concentra as atenções do se-
tor no sul do país entre os dias 04 e 06 de julho. Des-
taque para a feira de negócios multimodal que traz 
lançamentos dos maiores fabricantes de caminhões, 
pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores 
do ramo de implementos do País, além de sistemas, 
equipamentos e serviços voltados para a logística e 
integração de modais.

A meta da organização neste ano é alcançar 16 
mil visitantes e ampliar os negócios em 20%.

Aliás, eu lembro aqui que a TRANPOSUL é um 
evento promovido pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do 
Sul (Setcergs).

A feira e o congresso contam com a presença de 
empresários e gestores dos setores de transporte de 
carga, logística, transporte de passageiros e transpor-
tadores autônomos.

Srªs e Srs. Senadores, a convite do Conselho 
Regional de Odontologia, estarei, às 18 horas, em 
Porto Alegre, participando de ato de inauguração da 
sua nova sede.

No sábado terei um encontro com trabalhadores 
e dirigentes sindicais da panificação. Vamos receber 
deles um documento com reivindicações do setor.

Tenho também, Sr. Presidente, outras agendas 
para serem cumpridas no CIPP, além de compromissos 
com veículos de comunicação do meu estado.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho a tribuna na data de hoje parabe-
nizar todas as rádios comunitárias gaúchas que, atra-
vés da votação na reunião deliberativa da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, obtiveram a autorização para 
realizarem seus trabalhos de radiodifusão.

Como membro da Comissão, tive a satisfação de 
votar todas as propostas. Agradeço ao Presidente da 
Comissão, Senador Eduardo Braga, que atendeu as 
reivindicações do povo gaúcho.

Os trabalhos realizados pelas rádios em suas 
cidades, é de suma importância para sedimentar a de-
mocracia e levar conhecimento e informação às comu-
nidades, mesmo aquelas mais distantes dos grandes 
centros populacionais.

Desta forma, parabenizo a Associação Cultural 
de Paulo Bento, na cidade de Paulo Bento; a Asso-
ciação Comunitária de Educação e Cultura de Rádio 
Nordeste FM – ACECRAN para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus; a 
Radio Sociedade Difusora A Voz de Bagé LTDA, na 
cidade de Bagé; a Associação Comunitária Rádio 

Momento FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Osório; a Camargo e Vas-
sali – Empresa de Radiodifusão LTDA, na cidade de 
Campinas do Sul; a Associação Cultural Rádio Comu-
nidade FM – RADIOCOM, na cidade de Pelotas; ao 
Sistema Canguçu de Comunicação LTDA, na cidade 
de Canguçu; Associação Comunitária Princesa da 
Lagoa para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Pelotas;a Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Mariana 
Pimentel, na cidade de Mariana Pimentel; a Ultra 
Radiodifusão LTDA para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Rio Grande; a Lagoa Radiodifusão LTDA na cidade de 
Barra do Ribeiro; a Associação Cultural Comunitária 
LM – Westfália, na cidade de Westfália; a Empresa de 
Comunicação Internacional LTDA para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Vila Maria; a Plus Radiodifusão LTDA, 
na cidade de Xangrila.

Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
Senador Paim. Aproveito, também, para atender à so-
licitação de transcrição feita pelo Senador Dornelles, 
que falou anteriormente a V. Exª. Ele também pede a 
transcrição na íntegra.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Deputado Mário Fei-
toza, como titular, em substituição ao Deputado Hen-
rique Eduardo Alves, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
574, de 2012, conforme o Ofício nº 729, de 2012, da 
Liderança do Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro (PMDB), na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OFGAB/I/Nº 729
Brasília, 03 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

MÁRIO FEITOZA passa a integrar, na qualidade TITU-
LAR, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar pa-
recer à Medida Provisória nº 574/2012, que Estabelece 
medidas para estimular o pagamento de débitos rela-
tivos ao PASEP, de responsabilidade dos Estados, do 
DF, dos Municípios, e de suas autarquias e fundações; 
altera o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, para 
prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS inci-
dentes na importação e sobre a receita decorrente da 
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venda no mercado interno das massas alimentícias 
que menciona, em minha substituição.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa a Deputada Carmen 
Zanotto, como membro titular, em substituição ao 
Deputado Rubens Bueno, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 574, de 2012, conforme o Ofício nº 130, de 
2012, da Liderança do Bloco PV/PPS, na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 130/2012

Brasília, 3 de julho de 2012

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Carmen

Zanotto – PPS/SC para integrar, como titular, em subs-
tituição ao meu nome, a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 574/12, que 
“Estabelece medidas para estimular o pagamento de 
débitos relativos ao Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público – PASEP, de responsabili-
dade 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 Con-
tribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS inci-
dentes na importação e sobre a receita decorrente da 
venda no mercado interno das massas alimentícias 
que menciona”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Deputado Fe-
lipe Maia, como titular, em substituição ao Deputa-
do Antonio Carlos Magalhães Neto, e o Deputado 
Augusto Coutinho, como suplente, em substituição 
ao Deputado Pauderney Avelino, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medi-
da Provisória nº 574, de 2012, conforme o Ofício nº 
153, de 2012, da Liderança do Democratas (DEM), 
na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 153-L-Democratas/12
Brasília, 3 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 574/12,
que “Estabelece medidas para estimular o paga-
mento de débitos relativos ao Programa de Forma-
ção 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”, em substituição 
aos anteriormente indicados.

TITULAR

Deputado FELIPE MAIA

SUPLENTE

Deputado AUGUSTO COUTINHO
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 

Magalhães Neto, Líder do Democratas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência designa o Deputado Nelson Mar-
chezan Junior, como membro suplente, para integrar 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO, em vaga destinada ao Partido 
da Social Democracia Brasileira – PSDB, conforme 
o Ofício nº 692, de 2012, da Liderança do PSDB, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 692/2012/PSDB
Brasília, 3 de julho de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson 

Marchezan Junior, membro suplente, para integrar a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa, como suplente, o De-
putado Ronaldo Caiado, em substituição ao Deputado 
Lira Maia, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício nº 
155, de 2012, do Líder do Democratas (DEM), na Câ-
mara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 155-L-DEM/12

Brasília, de julho de 2012

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronal-

do Caiado para integrar, como membro suplente, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, em substituição ao Deputado Lira Maia.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, que 
faz uma comunicação inadiável.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Exmª Srª Presidente em exercício desta 
sessão, Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV 
Senado, ocupo a tribuna do Senado para fazer uma 
modesta, humilde e sincera homenagem a uma mulher 
admirável, uma mulher que vem ajudando a mudar o 
Brasil, com o seu exemplo, a sua determinação e a 
sua capacidade de trabalhar, de sonhar e de trans-
formar sonhos em realidade. Uma mulher tímida, de 
voz suave, mas que é ouvida com atenção por líderes 
políticos e empresariais não apenas do Brasil, mas de 
muitos países mundo afora, quando o assunto é inclu-
são social e educação. Refiro-me à psicóloga Viviane 
Senna, que transformou em realidade o projeto ideali-
zado pelo seu irmão, Ayrton Senna, piloto, que queria 
ir muito além das vitórias pessoais. Segundo a própria 
Viviane Senna, vitória mesmo para o tricampeão Ayr-
ton Senna seria abrir portas para crianças que nunca 
tiveram oportunidades no seu dia a dia.

Viviane arregaçou as mangas e colocou as mãos 
na massa. À frente do Instituto Ayrton Senna, criado em 
1994, ela já ajudou, presidindo o instituto, a melhorar 
a vida de 15 milhões de jovens estudantes brasileiros. 
Para ultrapassar a ignorância, a violência, a pobreza e 
vencer a corrida pela inclusão social, o Instituto aposta 
numa ferramenta poderosa: a educação.

A cada ano, forma, entre 60 mil e 70 mil educa-
dores e gestores escolares, garantindo um ensino de 
melhor qualidade a 2 milhões de crianças e adolescen-
tes em, pelo menos, 1.300 Municípios do nosso País.

O reconhecimento do trabalho do Instituto Ayrton 
Senna já rendeu diversas homenagens a sua Presi-
dente, a única brasileira do grupo Amigos Adultos do 
Prêmio das Crianças do Mundo, ao lado de pessoas, 
de líderes mundiais, como o ex-Presidente da África 
do Sul, Nelson Mandela, e mesmo do Prêmio Nobel 
da Paz, José Ramos Horta.

No mês passado, mais uma vez, Viviane Senna 
conquistou um novo prêmio: o do empreendedorismo 
social, o Grand Prix do banco francês BNP Paribas. É 
a primeira vez que o banco reconhece o trabalho de 
um empreendedor social em todo o continente ame-
ricano. Convém destacar que Viviane concorreu com 
outros 90 países, e foi escolhida por unanimidade por 
um júri internacional, coordenado, por exemplo, pelo 
Prêmio Nobel de Economia, de 1998, Amartya Sen, que 
criou, inclusive, o Índice de Desenvolvimento Humano.

Ao receber o troféu, em Paris, Viviane emocio-
nou a platéia, ao dizer que o grande desafio no Brasil 
é transformar em regra exceções, como ela e o irmão, 
Ayrton Senna, que tiveram todo acesso, oportunidade 
de educação e desenvolvimento pessoal. 

O Brasil sempre foi e continua a ser, apesar das 
melhorias recentes, um dos países mais desiguais do 
mundo, como bem lembrou a sua presidente, Viviane 
Senna, mas a garra, a coragem, a capacidade empre-
endedora e a consciência social de pessoas como a da 
Presidente do Instituto Ayrton Senna nos fazem acre-
ditar na possibilidade de um País melhor e mais justo. 

O Brasil que queremos e de que necessitamos 
não é apenas responsabilidade de Governo, do Po-
der Público, ele é fruto do empenho, da participação 
de cada um de nós. Assim como Viviane Senna, uma 
mulher bem-sucedida, de boa condição financeira, que 
poderia perfeitamente ter pautado a própria vida em 
projetos pessoais, assim como ela temos o exemplo 
de um sem-número de brasileiros e brasileiras que, 
em menor escala, compram a briga por um País mais 
inclusivo e menos desigual, brasileiros e brasileiras que 
fazem a diferença com ações objetivas e concretas por 
uma sociedade mais equilibrada.

Projetos voluntários, projetos de responsabilidade 
social e ambiental vêm felizmente se multiplicando País 
afora, assim como deve servir de estímulo a principal 
lição do Instituto Ayrton Senna: é na escola que se 
encontra a chave para a inclusão social e a prosperi-
dade, tão necessárias e desejadas por um conjunto 
relevante de brasileiras e brasileiros. 
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Portanto, a minha homenagem e a minha refe-
rência ao Instituto Ayrton Senna, porque ele não vem 
pregando com palavras, vem pregando com ações 
concretas e vem contribuindo de maneira efetiva para 
a mudança concreta e objetiva de um conjunto cada 
vez mais relevante de brasileiros. 

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

SP) – Obrigada, Senador Ferraço.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza, como 

orador inscrito.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespecta-
dores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, caro 
Ronaldo Troncha, meu assessor, Wagner, que está aqui 
também, senhoras e senhores, antes de adentrar no 
assunto principal que me traz à tribuna nesta tarde, Srª 
Presidente, gostaria de lamentar muito e apelar para o 
bom senso daqueles que dirigem o Comitê Olímpico 
Brasileiro e a Confederação Brasileira de Ginástica, em 
relação ao caso envolvendo a ginasta Jade Barbosa.

A simples possibilidade de uma atleta de ponta 
como ela, que ajudou o Brasil a conquistar a vaga nas 
Olimpíadas de Londres, ser cortada da equipe brasileira 
de ginástica e não participar dos Jogos Olímpicos em 
função de uma polêmica contratual envolvendo patro-
cinadores é realmente lastimável.

Diria que é inaceitável assistir a uma atleta pro-
fissional, cujo ápice da carreira é a participação nos 
jogos olímpicos, que lutou e mereceu estar lá pelo seu 
desempenho, e que ainda tem chances de ganhar uma 
medalha para o Brasil, ver seu sonho encerrado pela 
incapacidade de dirigentes esportivos solucionarem 
uma questão burocrática. Trata-se de um péssimo 
exemplo para o esporte nacional.

Recebemos, há pouco mais de uma hora, a no-
tícia de que realmente o Comitê Olímpico cortou Jade 
Barbosa da delegação brasileira para as Olimpíadas 
de 2012.

Faço esse registro lamentando o prejuízo que é 
para a comunidade esportiva de todo o Brasil.

Mas, enfim, voltando ao tema principal deste dis-
curso, venho tratar da agricultura brasileira, mais uma 
vez, na tribuna do Senado Federal.

Hoje, tive a honra de estar no Palácio do Planalto 
para o lançamento do Plano Safra de Agricultura Fa-
miliar 2012/2013, cujo principal objetivo é fortalecer 
o segmento responsável pela produção de 70% dos 
alimentos consumidos pelos brasileiros. Na mesma 
ocasião, foi apresentado o Programa de Aquisição de 

Alimentos, desburocratizado para facilitar o acesso de 
famílias e Municípios mais pobres.

Dentre as medidas anunciadas, estão: a amplia-
ção de recursos, o aumento do limite de financiamento 
de custeio, a criação de mecanismos para o incremen-
to da capacidade de investimento das cooperativas e 
aperfeiçoamento dos mecanismos de enquadramento 
do Pronaf.

O Plano Safra da Agricultura Familiar beneficia-
rá mais de dois milhões de famílias de agricultores 
familiares em todo Brasil, com recurso na ordem de 
R$18 bilhões.

O mundo, Srª Presidente, convive com uma crise 
econômica de proporções incomparáveis e com duração 
ainda desconhecida, cujos impactos já afetam o desen-
volvimento de alguns setores da produção nacional.

O Governo da Presidente Dilma Rousseff vem 
adotando medidas de combate à crise e em defesa 
da economia brasileira. Nesse sentido, é de se louvar 
o lançamento, na data de hoje, do Plano Safra para a 
Agricultura Familiar e, também, o anúncio, na semana 
passada, do Plano Safra da Agricultura e da Pecuária 
Brasileira.

Em ambos os casos, os principais objetivos são: 
garantir a segurança alimentar; regionalizar as políticas 
de apoio ao produtor, com foco nas realidades locais; 
aumentar o volume de crédito ao produtor e reduzir os 
custos financeiros; ampliar a cobertura do Seguro Rural 
e do Proagro; e apoiar o cooperativismo e incentivar a 
agricultura de baixa emissão de carbono.

É importante destacar que o foco dos dois planos 
são o pequeno e o médio produtor rural, o cooperati-
vismo e a produção sustentável. 

Dentre as medidas de incentivo à produção no 
Plano Safra Geral, merecem destaque: a redução 
das taxas de juros; o Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural (Pronamp); o apoio à pecuária 
bovina, caprina, ovina e suína; e o apoio às coopera-
tivas agropecuárias.

Serão R$93,9 bilhões a juros controlados e 
R$21,3 bilhões a juros livres, totalizando um inves-
timento, no Plano Safra da Agropecuária Brasileira, 
de R$115,2 bilhões para o financiamento rural, o que 
representa um crescimento de 7,5% em comparação 
à safra passada. 

Os recursos oferecidos dividem-se em: custeio e 
comercialização, na ordem de R$87 bilhões, e investi-
mento, com R$28 bilhões.

Em relação à redução da taxa de juros, merecem 
destaque: para custeio e comercialização, a taxa, que 
era de 6,75%, foi para 5,5% ao ano; para o Pronamp 
(Programa de Incentivo ao Médio Produtor), de 6,25% 
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para 5% ao ano; no mesmo sentido, o investimento, que 
vai de 6,75% para 5% ao ano; também a redução dos 
juros para as cooperativas, que caem de 9,5% para 9%. 

Aqui, eu digo que poderíamos ter avançado ainda 
mais, mas o Governo brasileiro continua com as por-
tas abertas, para que possamos trabalhar na redução 
ainda maior dos juros para as cooperativas brasileiras, 
gestão que já estamos fazendo junto ao Ministério da 
Agricultura.

No caso do custeio, outra medida importante foi 
o aumento do limite de R$650 mil para R$800 mil por 
produtor; enquanto para a comercialização a elevação 
foi de R$1,3 milhão para R$1,6 milhão. Em ambos os 
casos, a variação foi de 23% sobre a safra anterior.

Na pecuária bovina de corte e leite, foi renova-
da a linha de financiamento para aquisição de matri-
zes e reprodutores bovinos e bubalinos. Neste caso, 
o limite por produtor vai até R$750 mil, com até cinco 
anos para pagamento, carência de dois anos e juros 
de 5,5% ao ano.

Houve aumento do limite de comercialização às 
agroindústrias beneficiadoras e processadoras de lei-
te, que passou de R$40 milhões para R$50 milhões e 
prazo de pagamento de 180 para 240 dias.

Na suinocultura, foi criada uma linha para a re-
tenção de matrizes, com limite por produtor de até 
R$1,2 milhão e prazo de pagamento de até dois anos.

Não é diferente na caprinocultura e na ovinocul-
tura, onde também houve aumento de limite para in-
vestimentos e redução de juros. 

O Pronamp, que trata do médio produtor, terá 
R$11,15 bilhões de recursos aportados, 34% a mais do 
que foi aplicado na safra anterior, taxa de juros reduzi-
da de 6,25% para 5% ao ano e ampliação do volume 
de recursos para custeio de R$6,2 bilhões para R$7,1 
bilhões, um aumento de 15% sobre a safra anterior.

Foi elevada, ainda, a renda bruta anual para o 
enquadramento do produtor no programa de R$700 mil 
para R$800 mil, e o limite de crédito por beneficiário 
de R$400 mil para R$500 mil.

Haverá redução da alíquota do seguro rural em 
10 pontos percentuais. Está previsto, ainda, o aporte 
de R$267 milhões, 5,5% a mais de recursos para a 
concessão da subvenção em relação à safra anterior. 

Enfim, Srª Presidente, para dar suporte à Política 
de Garantia de Preço Mínimo, o orçamento proposto 
para 2013 é de R$5,4 bilhões, sendo R$2,3 bilhões para 
aquisição de produtos e manutenção dos estoques e 
R$3,1 bilhões para equalização de preços.

E por fim, Srª Presidente, para fazer uma reflexão 
mais profunda: no momento em que a ONU celebra o 
ano mundial do cooperativismo, o Plano Safra prevê 

25% de recursos a mais para o segmento, além da 
redução dos juros.

Haverá maior disponibilidade de recursos e limites 
de financiamentos para o cooperativismo.

E também, Srª Presidente, é com uma grande 
satisfação que tenho constatado que o Governo reco-
nheceu a necessidade de atender, de forma especial, 
a produção agropecuária nacional. Afinal, trata-se de 
um setor que tem feito muito pelo desenvolvimento do 
País e certamente, continuando a receber a atenção 
devida, fará ainda muito mais.

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

SP) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela Li-

derança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, o Ministério da Saúde 
publicou, no último dia 2, no Diário Oficial da União, a 
Portaria nº 1.340, que estabelece as diretrizes e recur-
sos para Estados e Municípios em relação a cirurgias 
eletivas. Um total de R$650 milhões serão repartidos 
entre Estados e Municípios para realização dessas ci-
rurgias, o que corresponde a 85,7% do que foi gasto 
no ano passado com esse tipo de cirurgia, no valor de 
R$350 milhões para um total de 345.834.000 cirurgias 
eletivas realizadas no Brasil no ano de 2011.

Espera-se que, com esse aporte a mais, o Brasil 
consiga realizar um maior número de cirurgias eleti-
vas e, sobretudo, que se acabem as filas das cirurgias 
no Sistema Único de Saúde. Os pacientes esperam 
cirurgias no Sistema Único de Saúde, cirurgias tipo 
amigdalectomia, cirurgias simples, mas que, infeliz-
mente, não se conseguem realizar no Sistema Único 
de Saúde, como histerectomia, colecistectomia, de 
vesícula, e cirurgias de prótese. Milhares e milhares 
de brasileiros jovens usam seis meses, um ano, son-
da vesical, porque não conseguem fazer a cirurgia de 
próstata; ficam inclusive tendo infecções de repetição. 
Enfim, é um sofrimento terrível. 

A destinação desses recursos pelo Ministério da 
Saúde, seguramente, vai minimizar o sofrimento de 
milhares de brasileiros e vai realizar muitas cirurgias 
eletivas, que é o grande problema que se enfrenta 
no interior do Brasil. A rede pública sofre com as filas 
inacabáveis de pacientes que aguardam algum tipo de 
cirurgia eletiva e não conseguem.

Os Estados e o Distrito Federal receberão em 
parcela única esses recursos para o ano inteiro. Se-
rão destinados R$50 milhões para os Municípios que 
tenham 10% ou mais de sua população considerada 
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em situação de extrema pobreza; R$180 milhões irão 
para as cirurgias de catarata; R$210 milhões para as 
cirurgias de varizes, cirurgias ortopédicas, cirurgias uro-
lógicas – como falei há pouco –, cirurgias de próstata, 
cirurgias oftalmológicas, cirurgias otorrinolaringológicas. 
Eu citei há pouco o exemplo da amigdalectomia, que 
é uma cirurgia muito simples. Milhares de crianças em 
idade escolar têm problema de infecção de repetição 
na garganta porque não conseguem realizar a cirur-
gia de amígdala. Isso traz prejuízo escolar para elas, 
traz inclusive problemas outros para essas crianças.

Essa é mais uma oportunidade que o Ministério 
está oferecendo para que consigamos minimizar o sofri-
mento da população carente e diminuir essas imensas 
filas que nós vivenciamos no dia a dia do Sistema Único 
de Saúde. Além disso, mais R$210 milhões atenderão 
às demandas específicas apresentadas pelos gesto-
res, considerando as particularidades de cada região.

Então eu quero aqui fazer este registro, Srª Pre-
sidente, de que realmente veio em boa hora a des-
tinação de R$600 milhões para cirurgias eletivas. É 
um problema grave que está presente no dia a dia do 
Sistema Único de Saúde. E todos nós que fazemos 
saúde pública neste País nos deparamos com esses 
problemas de difícil solução. Se não tivermos recursos 
adicionais, não se conseguirá resolver este problema 
das cirurgias eletivas no sistema público de saúde do 
Brasil. Portanto, louvo aqui a iniciativa do Ministério da 
Saúde pela destinação desses recursos, praticamente 
o dobro do que foi destinado, no ano passado, para a 
realização dessas cirurgias.

Por último, Srª Presidente, só para concluir, eu 
quero fazer o registro do e-mail que recebi do Ministério 
das Comunicações, informando-me que o Ministério das 
Comunicações tornou pública a lista com 80 Municípios 
selecionados para o projeto piloto de Cidades Digitais. 
O meu Estado, o Estado do Rio Grande do Norte, foi 
contemplado com o Município de São João do Sabugi. 
As cidades receberão softwares para os setores finan-
ceiros, tributários, de saúde, de educação e os servi-
dores públicos serão capacitados no uso específico 
dos aplicativos e da rede, assim como nas tecnologias 
de informação e comunicação. Também está prevista 
a instalação de pontos de acesso à Internet para uso 
livre e gratuito em espaços de grande circulação, em 
locais definidos a critério das prefeituras. 

Portanto, trago esta informação do Ministério das 
Comunicações, que beneficiará 80 Municípios com 
o programa Cidades Digitais e que o meu Estado foi 
contemplado com um Município.

Era só, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.

Peço a V. Exª a gentileza de assumir a Presidên-
cia, para que eu possa fazer também o meu pronun-
ciamento. 

A Srª. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy, pelo 
tempo regulamentar. 

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezados Senadores e Senadoras, ouvintes da Rá-
dio Senado e da TV Senado, mais de 70 anos depois 
de editado – olhem que é tempo! –, o Código Penal 
brasileiro vai ser revisado e atualizado para adequar-
-se a este momento que vivemos. 

Se formos pensar, em 70 anos, quantas coisas 
mudaram e quantas situações que nem existiam pas-
saram a ser passíveis de punição – outras, menos. A 
sociedade mudou realmente. Então, faz um tempo con-
siderável que nós vivemos sob um Código Penal que 
sofreu algumas mudanças pontuais, como a questão 
da virgindade da mulher e outras coisas que caíram, 
mas que, no seu âmago, não foi mexido. 

Então, foi dado um primeiro e importante passo 
no Senado, através do Presidente Sarney: foi criada 
a Comissão de Juristas, encarregada de elaborar as 
propostas de revisão do texto atual – eles, às vezes, 
não gostam de ser chamados de “notáveis”, mas são 
e, se não são todos conhecidos da população, são 
pessoas com carreiras muito importantes, contribui-
ções muito importantes em relação à criminalidade –, 
que trabalhou de forma muito dedicada, excepcional-
mente, realizaram inúmeras audiências públicas para 
poder fazer esse relatório que foi entregue ao Senado 
na semana passada. 

O anteprojeto, como estamos denominando, e que 
foi entregue, enfrenta de maneira corajosa questões 
muito polêmicas. Achei importante, como disseram 
alguns dos que participaram, que nenhum assunto 
polêmico tenha sido deixado de fora. Muito bem, por-
que agora vamos debater aqui no Senado. Mas se pro-
nunciaram e se posicionaram sobre eutanásia, sobre 
aborto, consumo de drogas e homofobia.

Além disso, o anteprojeto pretende sistematizar o 
conteúdo de todas as cerca de 120 leis esparsas que 
foram sendo editadas ao longo de todos esses anos, 
como as leis de crimes ambientais, de crimes cibernéti-
cos, de crimes de colarinho branco, Lei Maria da Penha 
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e tantas outras. Hoje é uma colcha de retalhos. Então, 
o trabalho a ser feito é enorme. Primeiro, de tornar esse 
Código harmonioso e mais sintético e, depois, de se 
pronunciar sobre temas que até então não entravam 
na pauta, como, por exemplo, a homofobia. A própria 
homossexualidade, há 70 anos, era tão vergonhosa e 
escondida que nem se falava disso. As pessoas homos-
sexuais casavam, viviam uma vida de inferno, porque 
não correspondia a sua orientação sexual. 

A questão do aborto teve vários momentos dife-
rentes no País. Sobre eutanásia nem se falava muito e 
sobre consumo de drogas, menos ainda. Então, desses 
assuntos, pela primeira vez, vamos tratá-los agora na 
contemporaneidade.

Alguns crimes foram submetidos, por essa revi-
são, a uma rigorosa avaliação quanto a suas penas. 
Isso também foi muito bom. Por exemplo, em alguns 
casos, elas foram reduzidas, porque foram considera-
das exageradas. Por exemplo, a falsificação de medi-
camentos é seriíssimo como crime, mas a pena de 15 
anos foi para 12 anos, senão ficaria incompatível com 
outras penas para situações até mais graves, mas que 
tinham penas menores.

Em outros casos, a pena foi aumentada, como no 
caso do homicídio culposo, cuja pena máxima passou 
de três para quatro anos, podendo chegar a oito, se 
for caracterizada a culpa gravíssima.

Então, era muito esquisito, porque, para remédio 
falso, havia a situação de poder passar 15 anos na ca-
deia e, para homicídio culposo, a pena chegava a oito. 
A pena era de três anos, aliás, e agora passou a oito. É 
essa desproporcionalidade que está sendo equalizada. 

No que diz respeito à tipificação de novos crimes, 
a proposta da Comissão atualiza o Código, caracteri-
zando como passíveis de pena coisas que antigamente 
existiam – ah, como existiam! –, mas que não estavam 
no Código Penal, como o bullying, por exemplo. Aquela 
criança ou aquele cidadão que era humilhado ou aquela 
criança que era perseguida, a intimidação vexatória, 
isso sempre existiu, mas não havia penalidade. Inti-
midação, constrangimento, ameaça, assédio sexual, 
agressão de criança ou de adolescente, valendo-se 
de pretensa situação de superioridade, causando-se 
sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial, isso 
passa, agora, a ter uma penalidade.

E também o crime de stalking, que é a persegui-
ção obsessiva de alguém, como a atração fatal dos 
filmes. Isso é crime, agora, na proposta aqui enviada. 

Nos dois casos, bullying e stalking, é preciso que 
haja representação da vítima. Isso complica um pouco, 
mas é um avanço. Antes não havia nada.

O anteprojeto traz ainda uma importante inova-
ção. Trata-se da introdução de um capítulo sobre os 
crimes contra os direitos humanos, em que se incluem 
os crimes contra a humanidade, os crimes de tortura, 
o tráfico de pessoas, os crimes contra a memória so-
cial, o racismo e os crimes resultantes de preconcei-
to e discriminação, além dos crimes contra pessoas 
vulneráveis.

O Projeto de Lei nº 656, que apresentei no Se-
nado no ano passado, separava o crime de estupro 
do crime de atentado violento ao pudor. O objetivo de 
minha proposta era superar a impunidade que tem sido 
verificada com relação àqueles que cometem estupro 
sem conjunção carnal, porque uma coisa é estuprar e 
a outra é bolinar alguém, e estava tudo junto. Então, o 
que acontecia, Senador Paulo Davim, é que o juiz fi-
cava constrangido de aplicar uma pena tão séria como 
a de um estupro para uma bolinação. Os dois são sé-
rios, mas um não se compara ao outro. Então, tinha 
que separar os dois. E eu fiquei muito satisfeita com a 
denominação de molestamento sexual. A Comissão, 
então, incorporou a minha proposição ao anteprojeto, 
o que me deixou muito satisfeita, porque nós queremos 
que o estupro seja punido e isso estava atrapalhando 
muito a punição para estupro e para molestamento, 
porque o molestamento acabava não sendo punido.

Também me deu particular satisfação a inclusão, 
no texto da Comissão, de atos de violência motivados 
pela identidade de gênero ou orientação sexual entre 
as motivações que caracterizam o crime de discrimi-
nação e preconceito.

Não posso dizer que foi uma vitória, mas foi... 
É uma vitória no sentido de que a Comissão aceitou, 
acatou e está mandando para o Senado para que nós 
possamos, agora, avaliar dentro dessa proposta tão 
bem elaborada por tantas pessoas tão respeitadas.

As propostas da Comissão já começaram a le-
vantar polêmicas e muitas terão que ser debatidas no 
Congresso e com a sociedade, mas, como disse o 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp, 
no seu conjunto, entre aspas, “elas irão facilitar enor-
memente a compreensão da sociedade, do cidadão e 
dos operadores do Direito, tornando a legislação mais 
efetiva, mais clara e mais facilmente aplicável”.

O anteprojeto, de qualquer maneira, já chega 
ao Congresso com uma boa dose de participação da 
sociedade. Durante os sete meses em que essa Co-
missão Especial de Juristas se dedicou à elaboração, 
foram realizadas audiências públicas e examinadas 
mais de seis mil sugestões, Senador Paulo Davim, 
que foram enviadas por pessoas e organizações inte-
ressadas no debate. 
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As propostas, agora, precisam ser transformadas 
em um projeto de lei por nós, Senadores, para serem 
votadas nas duas Casas do Congresso, e, quando 
aprovadas, seguir para ser sancionadas pela Presi-
dência da República para entrar em vigor.

A previsão é de que todo o processo, no Senado, 
esteja concluído para a votação até o final deste ano. O 
tempo que eu realizo não é dos maiores para se fazer 
tarefa de extrema responsabilidade e tamanha impor-
tância, mas não resta dúvida de que realizar a reforma 
e atualização do Código Penal é uma tarefa que vem 
atrasada, é muito urgente e necessária. 

Quero parabenizar os juristas que se dedicaram 
a essa tarefa; ao Senador Pedro Taques, que deu a 
sugestão; ao Presidente Sarney, que, imediatamente, 
acatou e formou essa Comissão de Juristas tão espe-
ciais, que usaram do seu tempo para se dedicarem a 
essa renovação do nosso Código Penal.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM) 

– Sr. Presidente, quero usar a palavra pela Liderança 
do Bloco União e Força.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PT – 
RN) – Pois não, Sr. Senador. O senhor está inscrito 
como Líder e pode fazer uso da palavra já de imediato, 
por cinco minutos.

Passo a Presidência dos trabalhos à Senadora 
Marta Suplicy.

O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a economia 
do Amazonas se desenvolve especialmente pela força 
do Polo Industrial de Manaus (PIM). Esse complexo 
de indústrias envolve negócios comprometidos com 
a sustentabilidade da região e com o respeito pelo 
meio ambiente.

O Polo é, sem dúvida, uma solução econômica 
que impede a exploração irracional dos potenciais na-
turais, e, com isso, torna-se possível a preservação de 
98% da Floresta Amazônica no Estado.

Estudo realizado em meados de 2007 por concei-
tuados economistas do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) aponta que a estratégia de indus-
trialização materializada no Polo Industrial de Manaus 
contribuiu substancialmente para a desaceleração do 
desmatamento da Floresta Amazônica, em particular, 
do meu Estado do Amazonas.

Recentemente, tivemos a oportunidade de acom-
panhar a Conferência da Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 
Para a realização de toda a estrutura desse megaevento 
para debater o futuro do Planeta, foram gastos R$150 
milhões, segundo valores divulgados pela imprensa. 
A meu ver, é dinheiro jogado fora. Existem outras po-
líticas públicas mais eficazes, com resultados mais 
concretos no que se refere à preservação de nossas 
riquezas naturais.

Especialistas da área ambiental afirmam que o 
documento aprovado na Rio+20 é fraco. A sociedade 
civil, participante ativa da Conferência, não foi ouvida 
pelos líderes dos 193 países integrantes. Objetivamen-
te, não ficou definido nada de concreto. O fato é que os 
objetivos foram jogados para 2014, e a implementação 
das metas pela sustentabilidade, para 2015.

Ambientalistas enxergam avanços, mas abaixo do 
esperado. A desculpa dos governantes para justificar 
o baixo desempenho da Rio+20 é a crise econômica 
internacional. Porém, em edições passadas, a atual 
crise não existia, e pouca coisa avançou na preser-
vação do Planeta.

Temos de ousar e de aproveitar os bons exemplos 
internos. O Brasil, ao criar o Polo Industrial de Manaus, 
vem atingindo bons resultados, reflexo da soma de 
investimentos no setor produtivo mais compromissos 
firmados com a sustentabilidade.

Meios antes vistos como divergentes – indústria 
x meio ambiente – a pesquisa do Ipea comprovou que 
podem caminhar juntos para a preservação da Flores-
ta Amazônica. Então, o momento é o de agir. O Brasil 
não precisa esperar 2014 ou 2015 para dar sua con-
tribuição para salvar a humanidade e preservar a mãe 
natureza. Ainda de acordo com a avaliação do Ipea, 
as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, 
que são mais de 500, faturaram US$26 bilhões, ge-
raram 105 mil postos de trabalho diretos, exportaram 
US$1 bilhão, registraram próximo de US$7 bilhões de 
investimentos fixos e arrecadaram algo em torno de 
R$15 bilhões em tributos.

Portanto, como parte estratégica da Zona Franca 
de Manaus, o Polo Industrial de Manaus é um modelo 
de desenvolvimento e de preservação da Amazônia. É 
prova também de que o Brasil está muito mais avançado 
que outros países no que se refere ao crescimento com 
sustentabilidade. Somos capazes de multiplicar nosso 
capital, de atrair investimentos externos e de proteger 
nossa biodiversidade simultaneamente.

Creio que o Governo brasileiro perdeu a oportu-
nidade de mostrar ao mundo, durante a Rio+20, que 
é possível continuar crescendo economicamente, ga-
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rantindo a sobrevivência das gerações futuras com 
qualidade.

Um recurso escasso que não está sendo levado 
em conta é o tempo. O relógio corre contra nós toma-
dores de decisão. É chegada a hora de implantar ações 
semelhantes à ação do Polo Industrial de Manaus para 
assegurarmos um futuro próspero e ambientalmente 
saudável para a população do nosso País, como nós 
já estamos fazendo no Amazonas.

Muito obrigado, Srª Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como 
orador inscrito.

Em seguida, chamarei o Senador Anibal Diniz e 
o Senador Flexa Ribeiro. Então, peço para que S. Exªs 
compareçam ao plenário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy; Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, eu gostaria aqui de comentar 
matéria que saiu no Correio Braziliense a respeito de 
como o Governo do Distrito Federal fez uma modifica-
ção nos seus programas sociais. 

Houve uma reunião presidida pelo Governador 
Agnelo Queiroz, na última sexta-feira, do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Fede-
ral, para discutir os encaminhamentos propostos pelos 
diversos grupos de trabalho. É um conselho formado 
por 80 conselheiros, que discutiram as sugestões nas 
áreas de saúde, transporte, educação, desenvolvi-
mento econômico, combate às desigualdades. Cada 
um apresentou relatório preliminar com os temas que 
serão tratados nas reuniões setoriais mensais. E quero, 
inclusive, fazer uma sugestão ao Governador Agnelo 
Queiroz e ao Governo do Distrito Federal.

A notícia, assinada por Larissa Garcia, informa 
que o Governo do Distrito Federal concluiu migração 
de programas sociais nos postos de distribuição de 
pão, leite e cestas básicas para famílias carentes ca-
dastradas nos programas sociais Nosso Pão, Nosso 
Leite e Cesta Verde, que pararam de funcionar sexta-
-feira. O Governo do Distrito Federal adotou uma nova 
estratégia para auxiliar a população pobre e extrema-
mente pobre do Distrito Federal. A partir de agora, essa 
parcela de habitantes receberá um complemento em 
dinheiro, R$100 a R$300, de acordo com a renda por 
pessoa, em âmbito federal, do Programa Bolsa Família. 

No total, eram 36 mil casas cadastradas nos dois 
programas locais. Destas, 22 mil estavam fora do perfil 

e não foram recadastradas. Das 13.986 que continuam 
beneficiárias, 8.811 já estão recebendo auxílio, e 5.175 
ainda aguardam a entrada na folha de pagamento.

Nós apuramos irregularidades nos programas 
das gestões dos programas das gestões ante-
riores. Tentamos diversas vezes convocar as 
famílias para cadastramento ou atualização, 
mas quase 20 mil não compareceram. Em uma 
segunda chamada, publicada no Diário Oficial 
da União, outras 8 mil se apresentaram e 11 
mil não apareceram., 

Essa foi a justificativa do Secretário de Desen-
volvimento Social e Transferência de Renda do Distrito 
Federal, Sr. Daniel Seidel. 

Além disso, ele frisou que os projetos tinham fa-
lhas em alguns pontos. 

Muitas pessoas tinham de se deslocar ao posto, 
enfrentar fila e, diversas vezes, o pão estava 
ruim e o leite estragado. Não tínhamos muito 
controle sanitário. Agora, a família pode com-
prar na padaria mais próxima o alimento mais 
adequado a sua cultura.

Foi o que destacou Seidel. Boa parte também 
acumulava benefícios. “Contaremos agora com um 
cadastro único, o que impede que isso aconteça”. 

A iniciativa faz parte do programa do Distrito 
Federal Sem Miséria. Apenas beneficiários do Bolsa 
Família terão direito ao complemento. No total, são 85 
mil na Capital Federal.

Ora, o que eu aqui quero ressaltar é que já se 
havia refletido e aprendido, durante os anos 90, que 
melhor do que programas como a distribuição do pão, 
do leite e da cesta básica é proporcionar uma renda às 
pessoas, para que elas tenham liberdade de gastar na-
quilo que assim avaliam como o mais necessário para 
as suas residências, para as suas famílias. 

Esse é o aprendizado que decorreu do exame 
dos inúmeros programas de transferência de renda que 
hoje são caracterizados pelo Programa Bolsa Família, 
inclusive para a perspectiva de, um dia, realizarmos 
a transição do Programa Bolsa Família para a renda 
básica de cidadania, conforme prevê a Lei nº 8.835, 
de 2004, que diz que ela será instituída por etapas, 
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais 
necessitados. Portanto, como o faz o Bolsa Família.

A propósito, quero aqui assinalar que foi muito 
bem-sucedido o encontro organizado pelo Núcleo de 
Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e 
Ações Comunicativas em Saúde Pública, da Universi-
dade de São Paulo (Nupsi–USP), realizado na última 
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sexta-feira, dia 29, denominado I Seminário Interseto-
rial Nupsi–USP–Invenções Democráticas frente aos 
desafios do precariado: o encontro da Renda Básica 
com a Economia Solidária. 

Tivemos ali a oportunidade de ouvir o Prof. Guy 
Standing, que falou sobre o seu livro The Precariat: 
The New Dangerous Class, relatando a perspectiva 
e as experiências locais da Namíbia, da Índia e de 
outros países de renda básica de cidadania. Também 
ouvimos o Prof. Paul Singer, Secretário Nacional de 
Economia Solidária, que muito tem entusiasmado 
pessoas para mais e mais se organizarem, em formas 
cooperativas, assim como realizarem experiências de 
microcrédito. Ouvimos a Drª Rosane Maia, da Direção 
Técnica do Dieese; o Prof. Oscar Zalla, Coordenador 
da Incubadora de Tecnologia Social e Economia So-
lidária da Universidade Federal de Mato Grosso, que 
falou sobre como se desenvolve a atuação dos pesqui-
sadores cooperados, ali, no Mato Grosso, e também 
da experiência que se tem do quilombo, na Praia da 
Fazenda. Ali estava o Sr. José Pedro, que é um dos 
principais responsáveis pela comunidade do quilombo, 
na Praia da Fazenda, em Ubatuba. Também tivemos, 
ali, a presença da Antonia Cileide Oliveira, a primeira 
Presidente da Cooperativa dos Vendedores Autônomos 
do Parque Ibirapuera, que nos contou da experiência 
tão significativa que tiveram e que será objeto de livro 
a ser lançado no próximo dia 4 de agosto, lá no Parque 
Ibirapuera, no Museu de Arte Moderna. Também ou-
vimos a Jornalista Mônica Dallari, que falou sobre um 
livro de sua autoria, e também tivemos a oportunidade 
de ouvir João Joaquim de Melo, o fundador do Banco 
Palmas e da iniciativa de microcrédito, tão interessan-
te, realizada ali, em Fortaleza, e que se espalha pelos 
diversos Estados brasileiros, inclusive por São Paulo. 

Eu gostaria de dar a informação de que a TV do 
Partido dos Trabalhadores transmitiu ao vivo e está dis-
ponibilizando no seu site uma síntese de onze minutos 
do que foi. Mas aquelas pessoas que desejarem ver 
na íntegra essa conferência poderão fazê-lo, uma vez 
que ela estará disponibilizada para os interessados.

Eu gostaria de transmitir como tenho procurado 
incentivar os mais diversos candidatos a prefeito. Assim 
o fiz com o candidato Gandini, no último sábado, em 
Ribeirão Preto, com o José Giacomo Baccarin, nosso 
candidato em Jaboticabal, e, mesmo para o nosso can-
didato Fernando Haddad, no Município de São Paulo, 
eu propus, e foi aprovada uma diretriz.

Para concluir, Srª Presidenta, vou ler o parágrafo 
tal como coloquei e foi aceito na convenção do Partido 
dos Trabalhadores:

Construir uma nova solidariedade social

Só é possível construir condições de bem viver 
em uma cidade se todas as suas políticas pú-
blicas forem orientadas para o desenvolvimento 
e afirmação da cidadania, para o respeito aos 
direitos humanos e para assegurar liberdade 
aos grupos específicos que necessitam de 
proteção e de ações direcionadas. Conside-
rando que o direito humano mais elementar é 
o direito à vida, São Pauio pode se tornar um 
exemplo pioneiro na implantação da Renda 
Básica de Cidadania (RBC), conforme prevê a 
Lei Federal 10.835/2004. A RBC é uma renda 
monetária paga igualmente a todos os habi-
tantes, não importa a sua origem, raça, sexo, 
idade, condição civil ou socioeconômlca. Ela 
será instituída por etapas, a critério do poder 
executivo, em parceria com os governos Es-
tadual e Federal, até que se torne no futuro 
um benefício de caráter universal. Trata-se, a 
princípio, do desenvolvimento dos programas 
de transferência de renda do governo federal 
como o Programa Bolsa Família, o Programa 
Busca Ativa e o Projeto Brasil Carinhoso. A 
articulação desses programas e outros que 
lhes sejam complementares, sobretudo para 
elevar a qualidade de educação oferecida a to-
dos os brasileiros, deve garantir a cada pessoa 
e família no município tenha assegurada sua 
condição básica de existência e de participar 
da riqueza comum de São Paulo e do Brasil.

É a mesma sugestão também que aqui transmito 
ao Governador Agnelo Queiroz, porque, se o Distrito 
Federal foi um dos lugares pioneiros do Bolsa-Escola, 
através da inovação do então Governador Cristovam 
Buarque, poderá, agora, o Governo do Distrito Federal 
também fazer do Distrito Federal um exemplo pioneiro 
da implantação da renda básica de cidadania.

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

SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

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

SP) – Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, que-
ro me inscrever pela Liderança da Minoria da Casa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem a palavra.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Sena-
dora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 
4 de julho, dia em que a nova lei de fiança completa 
um ano, sem que tenha atingido os resultados, com a 
população carcerária crescendo cada vez mais, venho 
trazer à reflexão deste Plenário a extrema importância 
e a urgência de repensarmos nosso atual modelo de 
execuções penais.

Sabemos que o sistema prisional, no nosso País, 
está falido. A precariedade em que vivem os detentos 
é de extraordinária violência. A superlotação, devi-
do ao número elevado de presos, talvez, seja o mais 
grave problema envolvendo o sistema penal hoje. As 
prisões encontram-se abarrotadas, não fornecendo 
ao preso um mínimo de dignidade. Todos os esforços 
feitos para a diminuição do problema não chegaram a 
nenhum resultado positivo, pois a disparidade entre a 
capacidade instalada e o número atual de presos tem 
apenas piorado.

Esse indigno cenário não somente nos leva a 
envergonharmo-nos pelo flagrante desrespeito aos 
mais rudimentares princípios de direitos humanos, 
como também nos leva a questionar a validade e a 
eficácia das penas.

Em que pesem os ponderados argumentos que 
vêm sendo expendidos por diversos setores do meio 
jurídico quanto à dureza das penas, não podemos 
deixar de considerar que, em todos os lugares do 
mundo onde se desenvolveram estudos sérios acer-
ca da matéria, chegou-se à inconteste conclusão de 
que o vetor preventivo da pena não consiste em sua 
intensidade ou rigor, mas, sim, na certeza da não 
impunidade.

Diante disso, cumpre revermos as característi-
cas, a natureza, o alcance e os regimes das penas 
atualmente aplicadas, em seus diversos graus, com 
especial ênfase às chamadas penas alternativas e à 
didática das relações pedagógicas que delas espera 
a sociedade.

O quadro cabreado de nossos presídios cria 
verdadeiras academias do crime, e, na maioria das 
vezes, os internos sempre acabam saindo piores do 
que entraram.

Devido à superlotação, muitos dormem no chão 
de suas celas, às vezes no banheiro. Nos estabeleci-
mentos mais lotados, onde nem existe lugar no chão, 
presos dormem amarrados às grades das celas ou 
pendurados em redes.

Srª Presidente, lugares que deveriam ser de re-
educação e de ressocialização transformam-se em 
depósitos humanos, aumentando cada vez mais a 

proliferação de graves doenças e a existência de dro-
gas e armas, trazidas até mesmo pelos parentes em 
dia de visita.

É preciso, então, que repensemos o modelo 
de apenamento e as condições ambientais de seu 
cumprimento, de modo a procurarmos compatibilizar 
o cumprimento do novo Código com a indispensável 
observância aos direitos fundamentais da pessoa 
humana.

Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, espero concitar a atenção da nos-
sa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, colegiado tão bem dirigido pela operosa e 
sensível competência do diligente e querido Senador 
Paulo Paim, para que juntos possamos nos debruçar 
sobre o tema, oferecendo soluções no tratamento des-
te importantíssimo desafio, que é o de harmonizar os 
ditames penais com o rigoroso cumprimento da Lei e 
com o papel educativo que o Estado deve exercer no 
contexto dessas relações.

Outro ponto importante que vem à tona é o nú-
mero escasso de agentes penitenciários. Sabe-se 
que existem presídios onde há apenas um agente 
para tomar conta de cerca de cem detentos. Esses 
profissionais são mal remunerados e, algumas vezes, 
encontram na corrupção e no favorecimento a certos 
detentos um rendimento superior a seus proventos.

Com todos esses fatores negativos já menciona-
dos, aliados à insegurança das prisões e ao ócio dos 
detentos, as rebeliões se tornam frequentes, bem como 
as fugas, causando verdadeiro caos social.

De acordo com os dados fornecidos pelo Sindi-
cato dos Servidores do Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso, a população carcerária do Estado é superior 
em mais de 100% da sua capacidade atual. A deman-
da no ano de 2011 era de 12 mil presos, enquanto a 
capacidade das 54 cadeias públicas e seis penitenci-
árias é de apenas 5.670.

Segundo informações do Conselho Nacional de 
Justiça, em Mato Grosso a escassez de pessoal nas 
varas responsáveis pela execução penal leva ao acú-
mulo de processos e ao descontrole sobre o cumpri-
mento das penas, fazendo com que pessoas fiquem 
detidas além do tempo estipulado pela Justiça.

Em todo o Estado, faltam magistrados, o que leva 
os juízes a acumularem funções de execução penal, 
civis e criminais, dificultando o controle das penas.

Com esse descaso em relação à população pri-
sional, as carceragens mato-grossenses se tornaram 
ambientes insalubres, desumanos e degradantes, onde 
os detentos têm pouquíssima oportunidade de traba-
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lho e ressocialização. E assim é, em maior ou menor 
escala, também...

(Interrupção do som.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Fora 
do microfone.) – ...pelo resto do Brasil afora.

Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim e ao 
Senador Pedro Taques. Acho que pode ser concedido.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Sei que este 
é o horário das comunicações e não sei se é possível 
o aparte, mas só quero dizer que concordo com seu 
pronunciamento. Sou parceiro...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Infelizmente, eu não me dei conta na hora de 
que não é possível o aparte. Sinto muito.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero só 
dizer que sou parceiro. Vamos fazer uma audiência 
de encaminhamento juntos, na Comissão de Direitos 
Humanos e na Comissão de Assuntos Sociais, para 
discutir a questão prisional do Brasil, que é uma das 
mais graves do mundo. Conte comigo!

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.

Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
Infelizmente, pelo Regimento Interno, a Senadora 

Marta não permite a concessão do aparte.
Mas estou concluindo, Srª Presidente.
Por isso, precisamos renovar o debate e encon-

trar novos rumos.
Sabemos, todavia, que todo esse debate não se 

esgota do dia para a noite.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Em 
curto prazo, existe a necessidade de novos postos de 
reclusão, mas prevendo a implantação de medidas de 
ressocialização. Será efetivo, eu acho, que os presos 
cumpram atividades profissionais que ocupem seu 
tempo, para que eles possam exercer uma atividade 
quando em liberdade.

Dessa forma, dou como lido o resto do meu dis-
curso, a conclusão, na certeza de que algo tem de ser 
feito para melhorar o sistema prisional brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO DO 
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JAY-
ME CAMPOS

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sugestão de caráter 
emergencial e importante para diminuir essa questão 
é a realização de concursos públicos para os profis-

sionais ligados diretamente a essa temática, como por 
exemplo, juizes, delegados e agentes penitenciários.

As autoridades brasileiras não podem fechar os 
olhos e se calar diante de tal situação. Justificativas já 
não cabem! Projetos, verbas e ações sociais devem 
ser metas prioritárias dentro dos orçamentos. Não po-
dem os poderes públicos sobrecarregar a sociedade 
com mais ações de injustiça.

Nossa tarefa aqui no Congresso Nacional inclui 
a busca pelas soluções mais oportunas, justas e ade-
quadas a um desafio de tamanha envergadura. Estou 
seguro de que, com serenidade, pertinácia e vontade 
política, haveremos de achar os melhores caminhos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
V. Exª será atendido, na forma regimental, com 

a transcrição, na íntegra, de seu discurso.
Com a palavra, o Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Não se encontrando, Senador Flexa Ribeiro. (Pau-

sa.)
Não se encontrando, Senador Wellington Dias. 

(Pausa.)
Não se encontrando presente neste momento, 

Casildo Maldaner.
Chamo, já, ao plenário, os Senadores Cassol e 

Paulo Bauer, que serão os próximos a serem chama-
dos como oradores inscritos.

Com a palavra, o Senador Casildo. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Nobre Presidente, Senadora Marta Suplicy, 
que preside esta sessão, nossa Vice-Presidente do 
Senado Federal, caros colegas, estamos a viver um 
momento, sem dúvida alguma, duro no Brasil. São 
reflexos externos que nos deixam, muitas vezes, de 
certo modo, em apuros. 

Medidas, de uma forma ou de outra, o Governo 
vem tomando: reduz IPI de alguns produtos, faz com 
que haja mais consumo, mas isso acaba redundando 
em soluções paliativas, segundo vários entendidos da 
área. São resultados que não têm durabilidade, não 
têm uma sequência que venha a dar certa sustentabili-
dade a isso, mais duradoura. Deixam até investidores, 
deixam, muitas vezes, pessoas, empreendedores, na 
dúvida, sobre se o seu setor vai ter benefícios ou não 
vai ter, como vai ser o futuro; quer dizer, geram uma 
certa instabilidade em médio e longo prazo.

Enquanto isso gera dúvidas, causa certa insta-
bilidade, certa insegurança no setor de investimentos. 
Os próprios índices vêm sinalizando em relação a isso, 
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o próprio crescimento do nosso PIB, pelos resultados. 
Os indicativos não são bons.

Hoje pela manhã, em um ato no Palácio do Pla-
nalto, de lançamento do Plano “Safrinha”, como dizem, 
ou melhor, do Plano Safra da Agricultura Familiar, esse 
lançamento de hoje, do Plano Safra da Agricultura Fa-
miliar, me pareceu algo mais consistente. Tive a hon-
ra de participar e sentir o que o Ministro Pepe Vargas 
lançou, com a presença de vários Srs. Ministros, de 
colegas do Senado e da Câmara dos Deputados, de 
empreendedores do Brasil inteiro, dos Presidentes do 
Senado e da Câmara. O evento foi presidido pela Pre-
sidenta da República, Dilma Rousseff, e contou com a 
presença dos setores que representam a agricultura 
familiar do Brasil inteiro e das cooperativas. 

Na verdade, senti alguma consistência nesse 
plano de R$18 bilhões para a agricultura familiar. Na 
minha concepção – estava lá inclusive a Senadora 
Ana Amélia, que vejo aqui no plenário –, esse plano 
de R$18 bilhões, que pode ir a R$23 bilhões, ataca a 
frente geral da pequena agricultura familiar, levando 
não soluções paliativas setoriais, mas dando certa 
consistência para que o pequeno produtor tenha con-
dições de, na verdade, se organizar e ter perspectivas 
de segurança. 

Segundo dados lá apresentados, por volta do 
meio-dia, do que os brasileiros consomem, cerca de 
70% dos alimentos, vêm da agricultura familiar. É um 
dado importante: cerca de 70% da alimentação dos 
brasileiros vem da agricultura familiar.

Outro dado que me chamou a atenção é que 
aproximadamente 74% da mão de obra usada hoje 
no meio rural do Brasil, no agronegócio do País intei-
ro, são gerados na agricultura familiar. Outro resultado 
que, visto pelo lado social, é fantástico. Ou seja, mais 
de dois terços da mão de obra do meio rural quem as 
oferece é a agricultura familiar. Então, essa é uma re-
presentação extraordinária.

Outra coisa que também chamou a atenção é que, 
além de dar essa atenção à produção com recursos 
e baixando os custos inclusive desses recursos para 
os pequenos produtores, como no Pronaf, que já vem 
há mais tempo baixando os custos, o que também 
deu uma certa consistência para o pequeno produtor 
foi a questão do seguro agrícola. Se a sua produção 
for atingida por algum sinistro, ele tem uma garantia. 
Quando buscar dinheiro para esse fim, embora mais 
barato, num banco oficial ou seja onde for, o seguro 
cobre aquele valor e ainda dá mais uma compensa-
ção, para que o pequeno produtor possa sobreviver de 
acordo com a perda da sua safrinha, ou da sua safra.

Então, esse seguro também dá uma certa tran-
quilidade para o pequeno produtor, para o agricultor 
familiar. Gostei desse seguro, dessa garantia também.

Também chamou a atenção que há uma motiva-
ção para se reunirem em associações de produtores, 
pequenas cooperativas. Isso vai fazer com que se or-
ganizem os pequenos produtores, formando peque-
nas cooperativas. E eles podem, com isso, melhorar 
a produção.

Como anuncia, dá também esse crédito com 
subsídio. A garantia do seguro, mais assistência téc-
nica e extensão, vai oferecer à família que lá vive uma 
segurança maior.

Uma novidade é que estava lá o Ministro da Edu-
cação, levando para eles a questão do ensino, do saber, 
o direito de os filhos dos produtores terem o ProUni, a 
fim de se prepararem, se formarem e melhorarem seus 
conhecimentos. Quer dizer, levando o conhecimento 
até onde se encontram.

Tudo isso faz com que se fomente a organização 
lá no interior, que se fomente a organização no Brasil 
inteiro. E esse programa da agricultura familiar, para os 
arranjos, associações e pequenas cooperativas, não é 
só para um setor. É para o Brasil inteiro. É para todo o 
setor rural. É para o Sul, para o Sudeste, para o Norte, 
para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Brasil 
inteiro, onde houver um grupo de pequenos produtores 
para se organizarem. E aí, tendo assistência técnica, 
tendo crédito e tendo seguro, há tranquilidade. Isso dá 
tranquilidade. E isso é consistente. Vai ajudar a fazer 
com que se evite o êxodo. Isso funcionando, vai ajudar 
até as cooperativas a se organizarem e fazerem uma 
produção equilibrada, diversificada. Onde não se pode 
mecanizar. O produtor faz uma plantação de produtos 
hortigranjeiros, ou planta árvores, ou forma uma pas-
tagem bem organizada, aí joga as vacas, produz leite 
e seus derivados, como queijos.

E a cooperativa ensina a produzir a floresta. Mes-
mo em pequenos hectares, por poucos pedaços que 
sejam, produz-se a floresta. Quando ela cresce, a 
cooperativa ajuda a industrializá-la, ajudar a dar um 
destino a isso. Ou transforma em móveis, ou dá se-
quência... Quer dizer, dá uma renda, agrega renda a 
esses produtores.

E, aí, em que isso está resultando? Esse pesso-
al, que é das classes D e E, começa a subir para a C 
e vai melhorando de vida. E em que isso vai resultar 
com o tempo, com essa consistência? Vai resultar, com 
o tempo, que as pessoas que saíram dali e foram para 
os centros urbanos têm até certa vontade de voltar às 
suas origens. Quer dizer, isso causa até uma espécie 
de ciúme, no bom sentido, das pessoas que saíram, 
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foram para maiores centros urbanos e têm vontade de 
voltar, porque ali está começando a existir saúde, en-
sino e lazer também, que é importante no meio rural, 
segurança, todos esses mecanismos.

E vai ser melhor do que nos centros urbanos, 
porque não vai haver os grandes problemas de mo-
bilidade, de transporte, para ir ao trabalho, o que leva 
uma infinidade de tempo. Hoje, nos centros urbanos, 
a questão de infraestrutura e mobilidade é um grande 
problema, no Brasil inteiro.

Tudo isso vai ajudar a dar certa consistência, uma 
estabilidade, com esse...

(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Vou encerrar, Srª Presidente. Estou culminando, 
vou partir para encerrar.

Eu diria até, para encerrar, que, com essa assis-
tência, com esses arranjos, com esse programa, se for 
levado com seriedade e com assistência, nós quere-
mos urbanizar a região do meio rural. Urbanizar em 
que sentido? Não urbanizar no sentido de fazer cidades 
não. Mas urbanizar no sentido de que a pessoa que é 
urbana, como diz a expressão, está bem educada, bem 
colocada na sua vida social. Então, urbanizar o meio 
rural é fazer com que essas pessoas se sintam bem, 
respirem um ar puro, tenham tranquilidade e sintam, 
com sua família, vontade de ali ficar. Isso faz com que, 
como disse antes, até as famílias que saíram para os 
centros urbanos tenham vontade de voltar.

Por isso, esse programa ao qual tive a honra de, 
com outros colegas, assistir, tenho que dizer que vale 
a pena, porque não é paliativo daqui ou de lá ou coisa 
que valha, mas gera certa consistência e vem mostrar 
resultados não só para agora, pois ele tem sequência, 
tem continuação. Isso é que importante. 

São as considerações que trago, nobre Presi-
dente e caros colegas, em relação ao plano da agri-
cultura familiar. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Casildo.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
gostaria que me inscrevesse pela Liderança do PMDB, 
quando for possível usar da palavra.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Já 
tenho a palavra?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Tem, porque o outro inscrito é o Senador Pedro 
Taques, que só quer falar depois da Ordem do Dia. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, trago aqui duas posições acerca 
de assuntos extremamente relevantes, um para todo 
o Brasil e outro especificamente para o meu Estado 
de Roraima.

No que diz respeito à relevância para o Brasil, 
fui relator aqui, no Senado, do projeto de lei que ex-
tingue a multa de 10% do FGTS que foi instituída em 
2001. Naquela negociação de revisão dos valores do 
FGTS devido ao Plano Collor e a planos econômicos, 
foi criada essa multa de 10% para o fundo, exatamente 
para fazer face a este valor de R$40 bilhões que fo-
ram pagos aos trabalhadores. Naquela oportunidade, 
inclusive, fui relator também do projeto de renegocia-
ção que aprovou o entendimento e o pagamento aos 
trabalhadores. Agora, em 2010, concluiu-se o prazo em 
que a multa cobriria, efetivamente, o valor a ser pago 
nas indenizações, o que aconteceu de fato aconteceu 
– a Caixa Econômica atesta isso. 

Por conta disso, à época, o Senador Renato Ca-
sagrande apresentou um projeto, que eu relatei e que 
aprovamos na CAE e na CCJ, no sentido de, a partir 
de junho do ano que vem, concluir e encerrar essa 
multa que, efetivamente, penaliza os empresários bra-
sileiros. É importante dizer que a multa não vai para o 
trabalhador e, portanto, não há nenhum prejuízo para 
o trabalhador. Essa multa vai direto para o fundo e era 
rateada, exatamente, para pagamento das despesas 
dessa renegociação, desse acordo que tivemos a con-
dição de aprovar aqui, em 2001, no plenário do Senado 
e no Congresso brasileiro. 

Essa matéria está em regime de urgência. Eu 
gostaria de fazer um apelo aos líderes e à Presidenta 
Marta, para que hoje votássemos os requerimentos e, 
se possível, votássemos já a matéria. A matéria ain-
da vai para a Câmara dos Deputados, onde será dis-
cutida e poderá, inclusive, ser melhorada, apesar de 
fazer justiça e deixar de ser uma diminuição do custo 
Brasil no momento em que precisamos efetivamente 
desonerar as empresas brasileiras. 

Outro assunto de que gostaria de falar diz res-
peito a uma celeuma, a uma polêmica que se instalou 
no Estado de Roraima sobre o licenciamento de uma 
usina de cana-de-açúcar e a condição de se plantar 
a cana-de-açúcar no Estado de Roraima. Em 2009, a 
Presidência da República baixou um decreto criando 
o zoneamento agrícola da cana-de-açúcar na Amazô-
nia e proibindo, a partir de 2009, que novos projetos 
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fossem aprovados. Esse mesmo decreto ressalvava o 
direito adquirido dos projetos que já tinham sido apro-
vados de serem implantados e, no caso de Roraima, o 
projeto que está em discussão, da empresa Biocapital, 
é um projeto que foi aprovado, foi licenciado antes do 
decreto e, portanto, antes de 2009. 

É um projeto importante para a economia de 
Roraima, é um projeto que vai alavancar recursos, 
que vai ser utilizado, lavrado, não vai haver plantação 
de cana-de-açúcar na mata, na floresta amazônica e, 
sim, no lavrado, no Cerrado que temos em Roraima. 
Não haveria, assim, nenhum tipo de agressão à mata 
e será, de certa forma, implementado em uma ação 
que fortalece economicamente o Estado. 

Eu gostaria de lamentar a ação civil pública, 
comandada pelo Ministério Público no tocante a can-
celar essa licença, e também enaltecer a posição da 
Fundação do Meio Ambiente do Estado que se man-
tém dentro da lei e, portanto, mantém o licenciamento 
exatamente no sentido de que esse projeto possa ter 
continuidade. 

Então, eu gostaria de pedir a transcrição das ma-
térias: “Femarh dará continuidade ao licenciamento” 
para a produção ambiental e “CCJ extingue contribui-
ção de 10% do FGTS”.

Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE REFE-
RE O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso e §2º, 
do Regimento Interno.)

PRODUÇÃO DE ETANOL 
Femarh dará continuidade ao licenciamento

Emir Leitão: “Há mais de dez anos tem plantio de cana 
em Roraima” 

Neidiana Oliveira

Em entrevista coletiva, o presidente da Funda-
ção Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Femarh), Emir Leitão, explicou ontem que não vai 
suspender o processo de licenciamento ambiental do 
plantio de cana-de-açúcar e de implantação da usina 
de etanol da Biocapital. Ele disse ainda que a fundação 
vai adotar todas as providências cabíveis para evitar 
que a iniciativa do Ministério Público Federal possa 
engessar o desenvolvimento do Estado.

“Não tem por que parar o processo de licencia-
mento da Biocapital, a não ser que haja uma deter-
minação da justiça federal dizendo que é proibido o 
plantio da cana-de-açúcar e a instalação da empresa. 

Temos cana plantada em vários municípios do Estado, 
como na estrada de Bonfim e Alto Alegre. Há mais de 
dez anos tem plantio de cana em Roraima”, declarou.

Segundo ele, a assessoria jurídica da fundação 
será acionada para verificar ‘minuciosamente’ a ação 
pública do MPF e do Ibama e acompanhar de perto 
todo o processo.

Ainda conforme Leitão, a fundação é competente 
para processar e efetuar o licenciamento ambiental do 
plantio da cana-de-açúcar e da instalação e operação 
da usina de etanol da empresa Biocapital. Ele disse 
que a dúvida se a competência era da Fermarh ou do 
Ibama foi dirimida através de decisão do Juiz Federal 
Hélder Girão Barreto em ação movida contra o Minis-
tério Público Federal.

“Nós tínhamos uma ação na Justiça Federal con-
tra o MPF para verificar de quem era a competência 
de licenciar a Biocapital, se a União ou o Estado. Esta 
é uma ação antiga onde o Juiz Federal Helder Girão 
Barreto deu o posicionamento a favor de que era dever 
do Estado, ficando em nossa responsabilidade”, lem-
brou. Quanto à ação civil pública ajuizada esta semana 
pelo MPF e pelo Ibama, Leitão afirmou que ainda não 
foi notificado oficialmente.

O processo de licenciamento da empresa Bioca-
pital iniciou em 2007. No ano de 2009, obteve Licença 
Prévia do Empreendimento por meio da Femarh. O pro-
jeto prevê a produção de biocombustível. A empresa 
estava para ser instalada no km 50 da BR-401 e plan-
tar, inicialmente 75 mil hectares de cana-de-açúcar.

“Agora fomos surpreendidos com esta ação do 
MPF e Ibama, entrando contra Femarh e Biocapital, 
para cassação da licença ambiental. Vamos ver quais 
os objetivos que impulsionaram para eles entrarem 
com este pedido de cassação, além de terem como 
base o Decreto de 2009”, declarou o presidente, in-
formando que o pedido de licenciamento é anterior a 
publicação do decreto. “Antes disso a empresa já tinha 
entrado com o pedido de licenciamento ambiental junto 
ao órgão”, afirmou.

Segundo ele, no próprio decreto dispõe que quem 
tem as atividades já em andamento dentro da Fema-
rh poderia dar prosseguimento ao licenciamento am-
biental, e isso foi feito. Quanto a Roraima pertencer ao 
bioma amazônico, o presidente informou que é mais 
uma questão política do que ambiental, pois o estado 
de São Paulo conta com as maiores usinas de etanol 
do Brasil.

“Não sei qual o motivo dessa ação, pois o próprio 
presidente em exercício na época baixou este decreto 
junto com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, proibindo a produção de cana-de-açúcar 
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no Bioma Amazônico. No Mato Grosso estão prosse-
guindo com o licenciamento ambiental das usinas e é 
o mesmo bioma”, comparou.

Leitão comentou que o medo que se tem é de 
retirar as florestas e implantar a cana-de-açúcar, pro-
vocando uma degradação ambiental. Mas ele explicou 
que em Roraima o que predomina é o lavrado, e devi-
do a isso o impacto seria reduzido. “O estado dispõe 
de mais de um milhão de área de lavrado, então já dá 
uma reserva bastante grande. A instalação desta em-
presa seria um desenvolvimento. Com isso o Estado 
vai ficar engessado, porque já tem 7% destinado à 
agricultura”, avaliou.

OUTRA – Quanto à empresa Biocapital S.A., 
a ação pede que seja condenada a não desenvolver 
qualquer atividade de pesquisa, construção, instalação, 
plantação, obtenção de empréstimos bancários para 
a implementação da usina de etanol. A Folha entrou 
em contato com o representante da empresa paulista, 
Cláudio Cavalcante, mas ele não atendeu ao telefone.

CCJ EXTINGUE CONTRIBUIÇÃO  
DE 10% DO FGTS 

Por Raquel Ulhôa
De Brasília

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado aprovou, na manhã desta quarta-feira, projeto 
de lei que extingue, a partir de junho de 2013, a contri-
buição social incidente sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), de 10% sobre o montante 
dos depósitos, devida pelo empregador (com exceção 
dos empregadores domésticos), quando demite um 
empregado sem justa causa.

A CCJ aprovou requerimento pedindo votação no 
plenário em regime de urgência. Isso deve ocorrer na 
última semana de junho, já que na próxima semana 
não haverá sessão deliberativa no Senado, por causa 
da participação de senadores na Conferência da ONU 
sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), realiza-
da no Rio de Janeiro até o dia 22. Depois de aprovada 
no Senado, a proposta ainda será submetida à Câmara.

O projeto de lei complementar (PLS 198), de 2007, 
é de autoria do então senador Renato Casagrande 
(PSB), hoje Governador do Espírito Santo. Pela propos-
ta original, essa contribuição paga pelo empregador, 
criada pela Lei Complementar número 110, de 2001, 
seria extinta em 31 de dezembro de 2010.

Parecer aprovado em 2008 pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), elaborado pelo então 
senador Adelmir Santana, já havia mudado essa data 
para 31 de julho de 2012. Nova alteração será neces-

sária, já que o projeto ainda irá ao plenário do Senado 
e à Câmara dos Deputados e a lei não entrará em vigor 
a tempo. Por isso, o relator na CCJ, senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), propõe que a extinção seja a partir 
de 1º de junho de 2013.

Jucá explicou que a contribuição social foi criada 
provisoriamente, para equilibrar as contas do FGTS. 
Havia, segundo ele, “descompasso” entre a correção 
dos saldos das contas individuais do fundo – determi-
nada por decisões judiciais por causa da adoção dos 
planos econômicos Verão (janeiro de 89) e Collor I 
(abril de 90) – e o patrimônio do FGTS.

O Poder Judiciário reconheceu que os saldos das 
contas do FGTS foram corrigidos “a menor” na imple-
mentação dos planos. O efeito, segundo exposição de 
motivos do governo em proposta que resultou na Lei 
Complementar 110, de 2001, foi o aumento do passivo 
do FGTS, sem o correspondente aumento do ativo, o 
que causou a necessidade de geração de patrimônio 
do FGTS de R$ 42 bilhões.

Segundo Jucá, a contribuição social já cumpriu 
esse objetivo desde 2010, porque a Caixa Econômica 
Federal (CEF), órgão gestor do FGTS, informou que o 
equilíbrio entre a correção das contas e o patrimônio 
do FGTS se deu naquele ano. Há uma cobrança do 
setor empresarial pela extinção da multa.

“Portanto, esse acréscimo perdeu sua efetividade. 
O que está sendo cobrado desde então é um “plus”. 
A multa já atendeu de sobra o objetivo para o qual foi 
criada”, disse Jucá. O projeto não altera a multa paga 
hoje ao empregado demitido (40% do FGTS).

O parecer da CAE dizia que não há motivo para 
que a contribuição continue a ser cobrada, “ainda que 
ela possa coibir demissões sem justa causa”. Na Câ-
mara dos Deputados, também tramita proposta com o 
mesmo objetivo. Houve mobilização de parlamentares 
para pedir ao presidente da Casa, Marco Maia (PT-RS), 
que colocasse a proposta em votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Jucá, pedi para averiguar e, havendo um 
acordo com os líderes, não creio que teremos problemas. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu Parecer Nº 821, de 
2012, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução 
nº 22, de 2012, e o Parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania Nº 822, de 2012, que se 
manifesta pela inexistência de vícios de constituciona-
lidade, legalidade e juridicidade no processamento da 
Representação nº 1, de 2012.

São os seguintes os pareceres:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os pareceres vão à publicação. 

O processo será publicado no Diário do Senado 
Federal e distribuído em avulso.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Cassol. (Pausa.)

Senador Paulo Bauer com a palavra, como ora-
dor inscrito.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, cumprimentando a todos, desejo, no mo-
mento em que me é concedida a palavra, abordar um 
assunto que reputo de grande importância e que está 
merecendo a preocupação de todos nós, principalmente 
dos Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas 
que representam Estados produtores de carne suína 
em todo o País. 

Nós estamos aqui, Srª Presidente, porque no dia 
11 de junho próximo passado, por iniciativa da Sena-
dora Ana Amélia Lemos, estivemos presentes numa 
audiência com o Ministro da Agricultura, Deputado 
Mendes Ribeiro, para a qual foram chamados os líderes 
do segmento produtivo e também de todos os Estados 
que têm na suinocultura uma atividade de expressão 
econômica, e lá, na ocasião, foi exposto ao Ministro a 
realidade e as dificuldades que o setor está vivenciando. 
O Ministro Mendes Ribeiro anunciou na ocasião que, 
em um prazo bastante curto, de uma semana ou um 
pouco mais, anunciaria medidas governamentais que 
iriam minimizar as dificuldades dos produtores rurais, 
mais precisamente dos suinocultores. 

Infelizmente, a audiência marcada para os dias 
seguintes foi transferida e, até onde temos informação, 
está agora prevista para o dia 12 de julho, ou seja, quin-
ta-feira da próxima semana. Os suinocultores de todo 
o País, através de suas lideranças, pretendem estar no 
dia 12 de julho aqui em Brasília, onde vão procurar a 
sua representação política, a representação dos seus 
Estados, também vão se manifestar em evento públi-
co e irão ao Ministério da Agricultura, para conhecer 
notícias e informações a respeito da crise que estão 
enfrentando e das providências que o Governo pode 
adotar para minimizá-la.

Quero aqui, senhores e senhoras, registrar que 
nós, em Santa Catarina, estamos vivendo um estado 
dramático, um estado de grande preocupação. Nós te-
mos, em nosso Estado, uma atividade muito intensa na 
suinocultura. O nosso Estado tem uma atividade agrí-
cola muito consistente; nós produzimos muito, temos 
no minifúndio a base da nossa agricultura. Mas tam-
bém temos grandes problemas, principalmente nesse 
setor, pelo menos nos últimos 18 meses.

Só para que V. Exªs tenham uma ideia, a pro-
dução de suínos em Santa Catarina, a produção de 
carne, alcançará, neste ano de 2012, um total de 800 
mil toneladas. Nós temos, em nosso Estado, cerca de 
9,5 milhões de cabeças de suínos, o que é um número 
muito expressivo, que coloca Santa Catarina em posi-
ção de destaque em termos de País. 

Nós também precisamos mencionar que mais de 
20 Municípios catarinenses já decretaram estado de 
emergência devido aos prejuízos que estão vivencian-
do. Os agricultores não conseguem mais pagar suas 
contas no comércio local; já estão vendendo as cabe-
ças de suínos que ainda possuem, por preços ínfimos, 
porque não conseguem mais adquirir o produto para 
alimentá-los, dado o prejuízo que têm.

Agricultores e suas famílias, Senador Casildo, 
deixam a área rural e vendem sua propriedade a qual-
quer preço. Agricultores e suinocultores não estão 
vendo a luz no fundo do túnel. Por quê? Vejam V. Exªs 
que esse é um assunto até curioso, que nem deveria 
estar sendo discutido no Senado da República, mas, 
para conhecimento e melhor informação dos senho-
res e das senhoras, uma cabeça, um suíno, quando é 
vendido do produtor para a empresa que vai proces-
sar a carne, deve ter algo em torno de 100 quilos de 
peso e é vendido para a indústria da carne ao preço de 
R$170,00 a R$180,00. Esse é o valor que a indústria 
paga para o produtor pelo animal. Ora, o produtor gas-
tou R$250,00 para deixar aquele animal em condições 
de ser vendido e de ser abatido. Isso significa que um 
prejuízo de, aproximadamente, R$70,00 ou R$80,00 
por cabeça, por animal, deve ser contabilizado. Imagi-
nem V. Exªs um produtor, um agricultor, um suinocul-
tor que possui um plantel de 300 ou de 500 cabeças, 
como é o caso, em Santa Catarina, de centenas de 
proprietários, ter um prejuízo de R$70,00 ou R$80,00 
por animal! Se isso pudesse ser contabilizado com to-
dos os rigores matemáticos e contábeis, nós iríamos 
descobrir que, numa única safra, num único período, 
ele trabalhou para perder toda a sua propriedade, ele 
trabalhou para perder a sua casa, ele trabalhou para 
perder a própria produção, ele trabalhou para perder, 
enfim, a esperança que ele deveria ter em um futuro 
melhor para si e para sua família.

As associações, as entidades sempre estiveram 
envolvidas e, inclusive, o Governo estadual muito fez 
para que, em Santa Catarina, por exemplo, não hou-
vesse mais a febre aftosa, tanto é que o produto catari-
nense, a carne do suíno catarinense é exportada para 
todo o mundo como uma carne livre de febre aftosa 
sem vacinação, o que lhe dá um preço melhor, o que 
dá mais qualidade ao produto.
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Sabemos que o Brasil vende soja, exporta soja, 
e isso dá resultado para a balança de pagamentos do 
País. Mas, na medida em que se vende a soja para ou-
tras regiões do mundo, ela faz falta na base alimentícia 
do animal, dos suínos em todo o País, e isso encarece 
o produto. E 25% do que é preciso dar de alimentação 
para o suíno vêm da soja; os outros 75% vêm através 
do milho, e o milho precisa ser transportado por ca-
minhões, num sistema precário existente no País, de 
alto custo, com logística deficiente.

Ora, nós não podemos perder o que foi con-
quistado ao longo de 20 anos. Em Santa Catarina, há 
quase meio milhão de matrizes para a produção de 
suínos, ou melhor, para a gestação, para a renovação 
do plantel. Quatrocentas e vinte mil são as matrizes 
de suínos que, em Santa Catarina, se encontram em 
grandes fazendas, e através delas é que se garante a 
reposição dos animais que são entregues ainda com 
poucos dias ou semanas de vida, para que o agricultor, 
outra vez, inicie o ciclo de alimentação e de produção.

Há gente vendendo as matrizes, Senador Casil-
do, e isso, sim, é como matar a galinha dos ovos de 
ouro, é como jogar fora o patrimônio, é como enterrar 
a tecnologia, é como dizer “não” ao futuro!

Queremos dizer ao Ministro Mendes Ribeiro e às 
autoridades federais: não dá para esperar mais! No dia 
11 de junho, estivemos lá e já estamos, hoje, no mês 
de julho. Será que vai ser necessário que agricultores 
venham aqui protestar? Gente que trabalha tem de vir 
bater na mesa para conseguir sobreviver?

Nós queremos que o Brasil respeite também os 
que criam os porcos, para que o Governo não mereça 
outra denominação!

Nós pedimos isso, Srª Presidente, não para nós, 
políticos, não para nós, representantes. Nós pedimos 
isso para oito mil proprietários rurais que empregam 
mais de cinquenta mil pessoas, que alimentam crian-
ças que vivem na área agrícola, que fazem a econo-
mia andar.

Sim, o Ministro da Agricultura, Senadora Ana 
Amélia, precisa nos dar a resposta urgentemente!

Ouço, com prazer, se a nossa Presidente me 
conceder a gentileza de mais um minuto, a Senadora 
Ana Amélia e o Senador Casildo, que pediram aparte.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paulo Bauer, hoje, tenho a informação, o relato de que 
suinocultores do seu Estado choraram copiosamente, 
porque estão perdendo sua propriedade rural em função 
das dívidas contraídas na crise avassaladora e profunda 
que a suinocultura está atravessando, especialmente 
no sul do País, no seu Estado, no Rio Grande do Sul 
e no Paraná, de modo particular. Mas outros Estados 
vivem o mesmo drama. Tivemos reunião, e, hoje, pela 

manhã, o Ministro da Agricultura, no lançamento do 
Plano Safra de Agricultura Familiar, antecipou, infor-
malmente, ao Senador Casildo Maldaner e a mim, que, 
no dia 9, anunciará as medidas para socorro aos pro-
dutores de suínos, que já não podem mais aguardar, 
diante do agravamento da crise.

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Obri-

gado, Senadora. Eu posso lhe assegurar: é de chorar. 
E, como sou descendente de germânicos, posso di-
zer: dá pra chorar em alemão, porque a coisa é grave 
mesmo. É muito grave!

Senador Casildo, V. Exª tem o aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu 

quero me solidarizar com V. Exª, que é um especialista 
em educação, porque foi Secretário de Educação em 
vários mandatos, de vários governos, em Santa Cata-
rina. V. Exª conhece os detalhes também nesse setor. 
Quando o cara vai bem, ele diz “sou criador de suínos”. 
Mas, na verdade, no nosso Estado, eles não dizem mais 
isso, porque, hoje, o suíno virou porco, não é suíno mais. 
A coisa está difícil! O que a Senadora Ana Amélia vem 
dizendo foi o que disse o Ministro também para nós, 
hoje, pela manhã, no lançamento do Plano Safra. Ele 
disse que vai tentar lançar, na próxima segunda-feira, 
as alternativas para enfrentarmos esse drama. É um 
drama! Oxalá, Senador Paulo Bauer, não precisemos 
chorar do jeito nosso, nem em alemão, nem em outro 
idioma! V. Exª falou em uma luz. Quando é que vem 
essa luz no fim do túnel? Tomara que não seja uma 
moto na contramão! Vamos ver, na segunda-feira, esse 
limiar de uma nova expectativa. Meus cumprimentos 
pela preocupação e pela exposição de V. Exª sobre 
esse setor tão importante!

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª e concluo, dizendo que o Governo 
pode, sim, salvar esse setor importante da economia 
brasileira, que gera divisas – e muitas divisas! Mas o 
Governo deverá fazer em favor do setor o que fez, por 
exemplo, em favor do setor automobilístico, em favor 
da construção civil, em favor do setor de produção de 
linha branca, porque, se fabricar geladeira, carros e 
azulejos é importante, mais importante ainda é pro-
duzir carne para alimentar a população brasileira e 
continuar enriquecendo este País.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Senador Eduardo Lopes não se encontra, Sena-

dora Vanessa não se encontra.
Aqui temos uma permuta: Senador Jorge Viana 

com Senador Anibal Diniz.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Mas, antes, eu gostaria de lembrar aos Srs. 
Senadores e às Srªs Senadoras que, no dia 12, vamos 
votar o Orçamento. Há um grande empenho para que 
isso ocorra. É uma votação no Congresso Nacional. 
Então peço para que todos os Senadores se planejem 
e ser organizem para essa votação que será extrema-
mente importante; dia 12. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Anibal.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Srª. 
Presidenta, Senadora Marta Suplicy; Srs. Senadores; 
telespectadores da TV; ouvintes da Rádio Senado.

Ocupo a tribuna, nesta tarde, para fazer um re-
gistro sobre a importância e a urgência da implemen-
tação de políticas públicas voltadas para o enfrenta-
mento da violência no campo e os assassinatos de 
indígenas. Esse foi o tema debatido na segunda-feira 
pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa deste Senado, sob a Presidência do nobre e 
combativo Senador Paulo Paim. 

A violência contra indígenas e camponeses é 
um dos problemas que ainda hoje têm a característica 
perversa de ano após ano não encontrar solução de-
finitiva. Até hoje, enfrentamos a impunidade de parte 
dos responsáveis por desmandos no campo e em ter-
ras indígenas. A impunidade dá a falsa impressão de 
invisibilidade que, reforçada por investigações vagaro-
sas e processos jurídicos morosos, estimula o cresci-
mento da violência e contribui para a perpetuação das 
invasões das terras. Por isso, como um representante 
do Estado do Acre, um Estado que possui 16 etnias 
indígenas conhecidas e alguns grupos isolados, apelo 
para que o Governo intensifique esforços para garantir 
segurança e proteção aos povos da floresta. 

Segundo dados de 2011 do Conselho Indigenista 
Missionário, Cimi, a situação geral das terras indíge-
nas hoje no Brasil é esta: do total de 1.046 terras in-
dígenas, apenas 363 estão regularizadas; outras 335 
terras se encontram em processo de demarcação e 
outras 348 terras indígenas são reivindicadas por po-
vos indígenas do Brasil, mas ainda não tiveram uma 
resposta das autoridades.

Na Audiência Pública que aconteceu na segunda-
-feira, deveria estar presente também uma autoridade 
da Funai que não se fez presente. Então, é importante 
que a Fundação Nacional do Índio se posicione a res-
peito desses dados, porque foram dados fornecidos 
pela Diretoria do Conselho Indigenista Missionário e 
são números muito impactantes. E é muito importante 
que haja um posicionamento da Fundação Nacional 
do Índio a esse respeito.

O Secretário Executivo do Conselho Indigenista 
Missionário, Cleber César Buzatto, destacou que em 
2011 houve registro de 378 casos de violência contra 
indígenas, no Brasil.

Foram 51 assassinatos e 94 tentativas de as-
sassinatos. 

A insegurança atinge também a área de saúde 
indígena. Em 2011, 126 crianças indígenas menores 
de cinco anos morreram por precário atendimento de 
saúde, com problemas como diarréia ou desnutrição. 
A falta de atendimento em tempo adequado agrava 
essa situação que deve urgentemente ser revertida.

Neste ponto, quero chamar a atenção para o re-
latório apresentado pelo conselho, no último mês de 
junho, sobre a Violência Contra os Povos Indígenas 
no Brasil em 2011.

No texto de abertura, o Presidente do Cimi e bispo 
da Prelazia do Xingu (PA), Dom Erwin Krãutler, afirmou 
que os dados do relatório “apresentam as agressões 
à dignidade humana dos povos indígenas em todo o 
Brasil, sua aflição e seus sofrimentos”.

Para o Cimi e para todos os brasileiros que acom-
panham com preocupação essa questão, o texto serve, 
ao mesmo tempo, como um alerta e uma cobrança.

Os dados apresentam quatro grupos de infor-
mações. O primeiro, referente a violências contra o 
indivíduo, entre elas os assassinatos, as ameaças e 
a prática de racismo; em seguida, as violências contra 
o patrimônio, e aqui estão incluídos a morosidade na 
regularização de terras e os conflitos e invasões de 
áreas indígenas.

Apresenta, ainda, as violências por omissão do 
Poder Público, entre suicídios, desassistências na área 
da saúde, mortalidade infantil e, por fim, violências 
contra indígenas isolados e de povos vitimados pela 
ditadura militar.

Sobre a omissão do Poder Público, o documento 
aponta que em 2011 foram registrados 46 casos de 
omissão e morosidade na regularização das terras 
indígenas. A regularização é um procedimento admi-
nistrativo de várias etapas, com prazos determinados, 
definidos pelo Decreto n°.775, de 1996. O total de 46 
casos de morosidade na regularização de terras in-
dígenas é um número alto, mas ligeiramente menor 
do que em 2010, quando foram registrados 49 casos.

Existem ocorrências... No Estados do Acre, uma 
ocorrência; Alagoas, uma ocorrência; Amazonas, duas; 
Ceará, uma; Goiás, uma; Maranhão, duas; Mato Grosso, 
uma; Mato Grosso do Sul, uma; Pará, sete; Pernambu-
co, três; Rio Grande do Sul, catorze; Rondônia, duas, 
e Santa Catarina, oito.

Já em relação à violência contra o patrimônio, 
em 2011, voltou a crescer o número de invasões pos-
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sessórias, de exploração ilegal de recursos naturais 
e de danos diversos ao patrimônio indígena. No ano 
passado, foram identificados 42 casos, contra 33 ca-
sos registrados, em 2010.

Concordamos com a afirmação do relatório de 
que essas violências atentam diretamente contra a 
vida das comunidades indígenas, já que os recursos 
naturais são vitais para sua reprodução física e cultural.

Os casos ocorreram no Estado do Acre, duas 
ocorrências; Amazonas, quatro; Distrito Federal, uma; 
Maranhão, oito; Mato Grosso, três; Pará, oito; Per-
nambuco, duas; Rio Grande do Sul, uma; Rondônia, 
quatro; Roraima, quatro; Santa Catarina, uma, e To-
cantins, quatro.

Os dois casos do Acre se referem à terra indígena 
Kampa do rio Amônia, do povo ashaninka, na região de 
fronteira entre o Brasil e o Peru. O conflito se deveu à 
invasão de madeireiros peruanos em terras indígenas 
brasileiras, o que torna mais necessário o reforço da 
fiscalização na fronteira para impedir também a ação 
de narcotraficantes e a extração ilegal de madeira.

O outro caso se refere à terra indígena do povo 
kulina, o povo madija, da região do Alto Purus, onde 
houve registros de caça ilegal por caçadores liderados 
por fazendeiros que moram perto da aldeia. Segundo 
o relatório, eles invadem a terra indígena para caçar e 
vender a carne na cidade de Manoel Urbano.

Já sobre uma forma de violência mais grave, a 
violência contra a vida, o relatório aponta 51 assassina-
tos de indígenas em 2011. Em 2010, foram 60 assas-
sinatos. São números extremamente preocupantes. O 
Estado do Mato Grosso do Sul registra o maior número 
de casos, com 32 vítimas ou 62,7% das ocorrências 
em relação ao restante do País.

Constam ainda ocorrências na Bahia, com cinco 
casos, e assassinatos nos Estados de Pernambuco, 
três; Alagoas, dois; Maranhão, dois; Minas Gerais, dois; 
Rio Grande do Sul, dois; Pará, um; Tocantins, um, e no 
Estado do Acre com um caso no Município de Mâncio 
Lima. No total, temos um quadro de 503 assassinatos 
de indígenas, de 2003 a 2011.

Há ainda registro de 11 casos de ameaça de 
morte em 2011, nove casos a mais que em 2010, e 
todos relativos à disputa pela terra.

São números que não podem mais constar de 
estudos ou publicações brasileiras, mas que mostram 
também, infelizmente, que em 2011 houve aumento do 
número de mortes de crianças indígenas menores de 
cinco anos. Foram 126 mortes infantis no ano passado, 
contra 92 crianças em 2010. Há casos registrados nos 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

Portanto, temos de buscar meios para pôr um fim a 
essa grave situação.

Os próprios indígenas afirmam que a situação de 
atendimento de saúde foi agravada com o processo de 
transição da Fundação Nacional de Saúde para a Se-
cretaria Especial de Saúde Indígena. No Acre, no povo 
Kaxinawá, foram registradas pelo menos 10 mortes de 
crianças na terra indígena do Alto Purus.

É o resultado de todo esse quadro que temos 
obrigação de mudar. Embora tenhamos tanto a fazer, 
é preciso também reconhecer avanços. Em maio, por 
exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o 
direito de índios pataxós às terras na reserva Caramu-
ru-Catarina Paraguassu, no sul da Bahia. Foi o ponto 
final para um conflito que se prolongou por décadas e 
para um julgamento que começou em 2008.

Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal de-
clarou nulos os títulos de propriedade referente a terras 
situadas dentro da reserva.

A situação do índio no Brasil é...
(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Sr. Senador, vamos começar a 
Ordem do Dia logo em seguida.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A situ-
ação do índio no Brasil é um desafio que ainda está 
sendo tratado, mas precisa ir adiante.

Não podemos mais ouvir que o índio é tratado de 
forma desigual na aldeia ou na cidade. Essa foi a opi-
nião apresentada na Comissão de Direitos Humanos 
na última segunda-feira pelo representante da Central 
da União de Índios e Aldeias, o índio Guarani Araju 
Sepeti. Para ele, sua comunidade precisa de mais voz 
dentro do Legislativo.

Ele quer o que queremos todos, o que quer o 
Governo, a sociedade, este Congresso: o fim da vio-
lência no campo e dos assassinatos de camponeses, 
quilombolas e indígenas. Queremos, juntos, um país 
livre do preconceito e do racismo.

Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.
Pois não, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Gostaria de usar a palavra, como Líder, se V. Exª me 
permitir.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem cinco minutos como líder. Em seguida, 
abrimos a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha 
inscrição, como Líder, para depois da Ordem do Dia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. Na frente já está escrito Senador 
Pedro Taques, V. Exª é o segundo.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, quero, aqui, antes desse momento 
da Ordem do Dia, chamar a atenção para o importante 
programa que nós assistimos hoje ao lançamento por 
parte da Presidenta Dilma Rousseff.

É óbvio que hoje nós vamos ter uma tarde muito 
importante neste plenário, com a aprovação da PEC 
que trata do comércio eletrônico e o importante projeto 
de quotas. É fundamental, principalmente neste mo-
mento, Senadora Marta Suplicy, com o agravamento 
da situação em diversas cidades brasileiras por conta 
das alterações climáticas, meu caro Senador Benedito, 
que o Governo, mais uma vez, como o fez na semana 
passada, lance um programa para atender ao povo 
que vive no campo brasileiro.

Nós não estamos falando de coisa qualquer. 
Hoje, 75% da mão de obra estão no campo; 75% da 
mão de obra. É importante salientar programas como 
este lançado hoje, o Plano Safra 2011/2012, um pro-
grama de R$18 bilhões... 2012/2013. Lembro-me, Se-
nador Benedito, que aqui nesta Casa, do outro lado, 
na Câmara dos Deputados, em 2002, nós brigávamos 
pelo Plano Safra e, naquela época, eram R$2 bilhões; 
R$2 bilhões! Nós estamos falando hoje de nove vezes 
mais o que é dispensado para atender principalmente 
a maioria do povo brasileiro onde esse povo brasileiro 
vive – R$18 bilhões, sendo R$4,3 bilhões para a as-
sistência técnica, portanto, para qualificar, melhorar, 
assessorar a produção no campo. A taxa de juros foi 
reduzida para 4%, portanto, uma redução importante.

A renda, que até então, para que um agricultor 
pudesse ter acesso ao programa da agricultura fami-
liar, o Pronaf, que era de R$110 anuais, agora, passa 
para R$160 mil, portanto ampliando o universo de pe-
quenos e médios agricultores e mini agricultores para 
acessarem o crédito. O limite de crédito desse Pronaf 
salta de R$50 mil para R$80 mil, as cooperativas vão 
poder dispor agora de até R$30 milhões para investi-
mentos. Portanto, temos assistido, como no caso da 
Bahia, à produção de chocolate, por exemplo, lá em 
Ibiracaí, uma fábrica de chocolate tendo como referên-
cia a agricultura familiar. 

Experiências como essas terão agora, inclusive, 
por parte do Governo, uma linha de crédito que pode 
chegar a R$30 bilhões, sendo, dessa forma, também 
ampliados os valores para as associações. Até então, 
esse valor era de R$500 mil, Senador Paulo Paim, 
e agora é de R$1 milhão, criando uma nova etapa, 
criando, na agricultura familiar, também a segurança, 
Senador Paulo Paim. Nós aqui discutimos a questão 
da seca, nós discutimos aqui a questão das calami-
dades, o pagamento do seguro. Nesse caso particu-
lar, o seguro da agricultura familiar sai de R$3,5 para 
R$7 mil. E, ainda que a família possa produzir o que 
chamamos de agroindústria familiar, aumentamos os 
valores para que essa iniciativa possa ter acesso a 
crédito da ordem de R$130 mil. 

Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nós estamos falando de um plano ousado, sim, num 
momento decisivo, um plano para atender à demanda 
daqueles que são responsáveis pela produção de 70% 
da alimentação que chega à mesa do povo brasileiro. 

Por isso, parabéns à Presidenta Dilma, mas, 
principalmente, Senadora Marta Suplicy, parabéns 
aos trabalhadores do campo brasileiro, que há muito 
vêm lutando para perenizar as políticas de convivência 
com a seca e, ao mesmo tempo, para que tivéssemos 
políticas públicas consistentes como essas anuncia-
das no dia de hoje. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
Está aberta a 

ORDEM DO DIA
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

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

SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

uma questão de ordem.) – É uma questão de ordem 
relativamente à Ordem do Dia.

Nos termos do art. 403, combinado com o art. 
413 do Regimento Interno do Senado Federal, apre-
sento a seguinte questão de ordem com o propósito 
de pedir esclarecimentos a V. Exª acerca do novo rito 
para a apreciação de medidas provisórias. 

Inicialmente, gostaria de salientar que, no últi-
mo dia 27 de março do corrente, apresentei questão 
de ordem com diversas indagações sobre o novo rito 
a ser adotado em relação à tramitação de medidas 
provisórias. Isso porque a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.029, entendendo que é obrigatória a análise das 
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medidas provisórias por comissão mista do Congresso 

Nacional, suscitou uma série de dúvidas que deman-

dam esclarecimentos.

Ocorre que, até o momento, não obtivemos res-
postas àquelas indagações, o que certamente com-
promete o bom andamento das medidas provisórias 
nesta Casa. 
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Hoje está prevista a votação da primeira Medida 
Provisória, a de nº 562, editada sob a égide das modi-
ficações que o julgamento da já citada Ação Direta de 
Inconstitucionalidade promoveu na Resolução nº 1, de 
2002, que dispõe sobre a apreciação pelo Congresso 
Nacional das medidas provisórias a que se refere o 
art. 62 da Constituição Federal.

Portanto, volto a questionar sobre as indagações 
presentes na questão de ordem anteriormente apresen-
tada, aguardando esclarecimentos a questões outras, 
como, por exemplo: o Relator no Senado Federal irá 
proferir novo parecer, independentemente da decisão 
da Câmara dos Deputados? O Relator no Senado 
Federal poderá modificar o texto encaminhado pela 
Câmara dos Deputados, introduzindo o u suprimindo 
dispositivos? Continuará sendo cumprido o acordo in-
formal que estabelece que a medida provisória somen-

te é votada na terceira sessão deliberativa ordinária, 
após a sua leitura? O Presidente da Câmara dos De-
putados definiu procedimentos para a tramitação das 
MPs naquela Casa. V. Exª fará o mesmo em relação 
ao tema no Senado?

Enfim, é nesse sentido que formulo a presente 
questão de ordem, a fim de esclarecer essa remode-
lação do processo legislativo regimental das medidas 
provisórias promovidas pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, a fim de adequá-lo aos comandos constitucionais. 

É a questão de ordem que formulo a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Alvaro Dias, a Mesa recebe o seu 
pronunciamento e já responde. Vou ler essa medida 
provisória enquanto aqui encaminhamos a questão 
suscitada por V. Exª.

Item 1:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 10, DE 2012 

(Proveniente da Medida Provisória 
nº 562, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 10, de 2012, que dispõe sobre o 
apoio técnico ou financeiro da União no âmbito 
do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir 
os polos presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil na assistência financeira do 
Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a 
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para 
contemplar com recursos do FUNDEB as ins-
tituições comunitárias que atuam na educação 
do campo; altera a Lei nº 10.880, de 9 de ju-
nho de 2004, para dispor sobre a assistência 
financeira da União no âmbito do Programa 
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi-
mento à Educação de Jovens e Adultos; altera 
a Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 562, de 2012).
Parecer sob nº 5, de 2012, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Padre João (PT/MG) e Re-
lator Revisor: Senador José Pimentel (PT/CE), 
favorável à Medida Provisória, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2012.

Transcorre, hoje, a terceira sessão da matéria 
constando da pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: foram 
apresentadas à medida provisória 74 emendas; a ma-
téria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 
26 de junho último; o prazo de vigência de 60 dias foi 
prorrogado por igual período pelo Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional nº 22, de 2012, e se 
esgota no dia primeiro de agosto; o Projeto de Lei de 
Conversão nº 10, de 2012, foi lido no Senado Federal 
no dia 29 de junho último.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária. 

As Senadoras e os Senadores que aprovam os 
pressupostos de relevância, urgência e adequação 
financeira e orçamentária permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único. 
(Pausa.)

Não havendo nenhum Senador que queira dis-

cutir, encerrada a discussão.

Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem 

preferência regimental.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela 

apresentadas.

A matéria vai à sanção.

O processado da proposição vai à Comissão 

Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 

2002-CN, para elaboração do projeto de decreto legis-

lativo que disciplina as relações jurídicas decorrentes 

da vigência da medida provisória, no prazo de 15 dias 

contados da decisão.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Pimentel. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu 
quero agradecer aos nossos pares pela aprovação 
da primeira Medida Provisória, de nº 562, sobre o 
novo rito; rito esse definido após a decisão do Su-

premo Tribunal Federal, em que a Comissão Mista 
do Congresso Nacional, composta por Deputados 
e Deputadas, Senadores e Senadoras, aprovou por 
unanimidade, tendo o Padre João como nosso Rela-
tor naquela Comissão Especial, e eu como Relator 
Revisor. Ao mesmo tempo em que esta medida pro-
visória, agora transformada em lei, tem como objetivo 
fortalecer o Ministério da Educação, particularmente 
os recursos que são as transferências diretas para o 

Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação 
e, acima de tudo, simplifica totalmente esse processo, 
seja nas ações do caminho da escola, aquisição de 
livros, fortalecimento de toda a estrutura das escolas 
públicas e também das escolas do campo.

E quero, Srª Presidenta, solicitar a V. Exª uma 
inversão de pauta, já acordada com os Líderes da 
Casa, para que Item 2, que trata do Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 2012, que trata de fortalecimento do 
Ministério da Defesa, que está pautado para amanhã, 
dia 05, seja antecipado para hoje. 

Portanto, Srª Presidenta, ao mesmo tempo em 
que agradeço pelo espaço, solicito a V. Exª uma ante-

cipação de pauta para que o Item 2, que está na pauta 
de amanhã, possa vir para hoje e, ao mesmo tempo, 
seja colocado em discussão e votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vou ter de consultar as Lideranças, Senador 
Pimentel, tão logo elas cheguem ao plenário.

Chamo os Líderes da Casa, as Senadoras e os 
Senadores que ainda não estão em plenário – temos 
um bom quórum, mas poucos Senadores aqui em 
plenário – para que venham, porque, daqui a pouco, 
vamos votar uma autoridade, e será votação nominal.

Há, sobre a mesa, requerimento de calendário 
especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 
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103, de 2011, que tramita em conjunto com as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 56 e 113, de 2011, 
apresentado pelas Lideranças. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votação do requerimento.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria fica incluída na Ordem do Dia da pre-

sente sessão.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Passo a palavra ao Senador João Ribeiro para 
ler o requerimento.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Apenas para fazer a considera-
ção de que as matérias que estão sendo transferidas 
da sessão de amanhã para a de hoje sejam colocadas 
na sequência das matérias de hoje. Não se antecipem 
às matérias programadas para hoje.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não; no final da Ordem do Dia, claro.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Tem 
acordo, Srª Presidenta, com a ponderação do Líder 
do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. Acho procedente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Srª Presidenta, pela ordem. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Srª Presidenta, na mesma linha do 
Senador Pimentel, que foi colocado aqui pelo Senador 
Alvaro Dias, também faço a mesma solicitação para que 
o Item 1 de que trata o PL nº 180, que estava previsto 
também para amanhã, consultados os Líderes e, na 
sequência, orientada pelo Senador Alvaro Dias, seja 
também votado hoje. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Mas precisa de autorização dos Líderes.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É o mes-
mo pedido que fez o Senador Pimentel.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Temos dois presentes. Três.

Não havendo objeção dos Líderes presentes, 
vamos prosseguir.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Nós apoiamos, e eu até diria que 

o próprio requerimento revela isso. Todos os Líderes 
assinaram. Se houver a possibilidade...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu sei, mas, de repente, não querem. Então, 
para garantir, é bom ter um quórum bom.

O Senador Eduardo Lopes também...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, também não te-
nho objeção.

Gostaria de pedir também que fossem votados os 
Itens nº 12 e 13, dois requerimentos de minha autoria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já estão na pauta de hoje, Senador.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Já 
estão na pauta. Ok.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Estão aqui.

Agora, passo a palavra ao Senador João Ribeiro 
para fazer a leitura do requerimento.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – 
Srª Presidenta, requeremos calendário espe-
cial para a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 103, de 2011. Tramita em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 56 e 
113, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Delcídio do Amaral, que acrescenta 
o inciso VIII-A, § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal, para modificar a sistemática de co-
brança de impostos sobre operações relativas 
à circulação de mercadoria e sobre a presta-
ção de serviços de transportes interestadual 
e intermunicipal e de comunicação incidentes 
sobre as operações e prestações realizadas 
de forma não presencial e que destinem bens 
e serviços a consumidor final localizado em 
outro Estado, para que a matéria conste da 
Ordem do Dia da sessão de hoje, na forma 
que se segue.

Vários são os signatários, e esse é o requerimen-
to, Srª Presidenta.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 633, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeremos calendário especial para a Proposta 

de Emenda à Constituição nº 103, de 2011 (tramita em 
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 56 e 113, de 2011), tendo como primeiro signatário 
o Senador Delcídio do Amaral, que acrescenta o inci-
so VIII-A ao § 2º do art. 155 da Constituição Federal, 
para modificar a sistemática de cobrança do imposto 
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sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

e sobre prestações de serviços de transporte interes-

tadual e intermunicipal e de comunicação incidente 

sobre as operações e prestações realizadas de forma 

não presencial e que destinem bens e serviços a con-

sumidor final localizado em outro Estado, para que a 

matéria conste da Ordem do Dia de sessões a serem 

convocadas para o dia / /2012, na forma que se segue:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O requerimento foi lido, já foi votado... Foi lido, e 
temos várias votações nominais.

Vamos começar? (Pausa.)
Não havendo objeção por parte dos Senadores e 

Senadoras, vamos começar pelos requerimentos, que 
são vários. São vários, mas votaremos rápido. Então, 
é bom virem caminhando para o plenário, porque co-
meçaremos a votação nominal.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 493, de 2012, do Senador Eduardo Lopes, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei da do Senado nº 169, de 2008.

Item 13:

REQUERIMENTO Nº 494, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 494, de 2012, do Senador Eduardo Lopes, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei da do Senado nº 494, de 2009.

Item 14:

REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
502, de 2012, do Senador Cyro Miranda, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
da do Senado nº 148, de 2011.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
As matérias voltam a ter tramitação autônoma.
O Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2008, vai 

ao exame da Comissão de Meio Ambiente, seguindo 
posteriormente à Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 494, de 2009, vai 
também ao exame da Comissão de Meio Ambiente 
e Defesa do Consumidor, seguindo posteriormente à 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão 
terminativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011, vai 
ao exame das Comissões de Assuntos Sociais e de 
Agricultura, e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle.

O Projeto de Lei do Senado nº 718, de 2007, 
uma vez que já se encontra instruído pela Comissão 
do Meio Ambiente, segue ao exame da Comissão de 
Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

Se rejeitadas, as matérias continuariam apensa-
das e retornariam ao exame da Comissão de Assuntos 
Sociais, seguindo posteriormente às Comissão de As-
suntos Econômicos, de Agricultura e Reforma Agrária, 
de Serviços de Infraestrutura e, nos termos do art. 49, 
I, do Regimento Interno, à de Meio Ambiente e Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, solicito a V. Exª, se possível antes das maté-
rias que serão alvo de deliberação, anunciar a PEC da 
Música, porque é apenas para contagem regimental 
de sessões para deliberação futura.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aqui. Depois do requerimento, vai a PEC 
da Música.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 487, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Votação do requerimento, em turno único.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Assuntos Eco-

nômicos e de Constituição e Justiça, e nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

Se rejeitada, vai ter que retornar à Comissão de 
Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

Foi aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2012

Votação, em turno único, do projeto do Sena-
dor Humberto Costa, solicitando a retirada, 
em caráter definitivo, do Requerimento nº 513, 
[aliás, não é projeto, é solicitação], de 2012, 
que submete o Projeto de Lei da Câmara nº 
87, de 2011, que tramita em conjunto com o 
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Projeto de Lei do Senado nº 329, de 2011, 
ao exame da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, apresentado em 
tempo oportuno e que deixou de ser votado 
na sessão do dia 3 de julho último (registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição).

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

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

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, as 
matérias retornam ao exame da Comissão de Consti-
tuição, em decisão terminativa.

Agora vamos à da música, Senador Alvaro Dias.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 123, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício Oliveira, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto 
vencido do Senador Eduardo Braga.

A matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas ordinárias em fase de dis-
cussão em primeiro turno, quando poderão ser ofere-
cidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da 
composição do Senado, nos termos do disposto 358 
do Regimento Interno.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.
Com a palavra o Senador...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Presidente, o que é?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É a proposta da música que nós estamos lendo. 
Algum Senador deseja se pronunciar?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidenta, existem várias matérias e várias emen-
das inclusive sobre esse tema com a Mesa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não estão com a Mesa ainda.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Eu acho que a senhora poderia consultar a Secretaria 
da Mesa sobre as emendas apresentadas. Ainda não 
foram apresentadas?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nenhuma emenda chegou, Senador.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Nenhuma emenda? Então, quero pedir à nossa Pre-
sidenta que, se puder, faça uma inversão na ordem de 
discussão dessa matéria, porque nós estamos apresen-
tando, e eu farei chegar imediatamente à Presidência, 
emendas com relação à PEC da música, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. Vamos aguardar então.

Senador Eduardo Braga, transcorre hoje a pri-
meira sessão de discussão da matéria. Haverá cinco 
sessões. Então, poderemos fazer a discussão da pro-
posta na segunda, terceira, quarta ou quinta sessões. 
O que V. Exª...?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidenta, houve um acordo com o Líder Walter 
Pinheiro e com o próprio Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, o nosso Senador Eunício Oli-
veira, para que, antes de iniciarmos essa discussão, 
possamos buscar um entendimento.

Por isso, faço um apelo a V. Exª para que faça 
uma inversão de pauta, para que possamos aqui, ao 
conversar tanto com o Líder Walter Pinheiro quanto 
com o Presidente da CCJ, encontrar um mecanismo 
em relação a esta matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, não vou encerrar a discussão e ela volta 
no final da Ordem do Dia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 290, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 290, de 2012 (nº 576/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
da Turquia para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Im-
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postos sobre a Renda, celebrado em Foz do 
Iguaçu, em 16 de dezembro de 2010.
Parecer favorável, sob o nº, de 2012, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Francisco Dornelles.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador que queira dis-

cutir o assunto, encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 290, DE 2012 

(nº 576/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Turquia para Evitar 
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fis-
cal em Matéria de Impostos sobre a Ren-
da, celebrada em Foz do Iguaçu, em 16 de 
dezembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Turquia para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre a Renda, celebrada em Foz do Iguaçu, em 16 
de dezembro de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF
2-6-2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 65, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional 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 matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas ordinárias, em fase de 
discussão em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas, assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado, nos termos do disposto no 
art. 358 do Regimento Interno.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão. 
Com a palavra...
Há algum Senador que queira se pronunciar so-

bre o tema? (Pausa.)
Não havendo, a matéria constará da Ordem do 

Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para 
prosseguimento da discussão.

A Srª. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 2:

Discussão, em turno único...
Item 2:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 606, de 2012 – art. 336, II)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 278, de 2009 (nº 3.754/2012, na-
quela Casa), da Senadora Lúcia Vânia, que 
altera os arts. 132, 134, 135 e 139, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para dispor sobre 
os Conselhos Tutelares (estabelece no mínimo 
um Conselho Tutelar em cada Município e em 
cada Região Administrativa do DF).
A matéria depende de pareceres das Comis-
sões de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, para 
proferir parecer sobre a matéria, em substituição à Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

Com a palavra o Senador Gim Argello.

PARECER Nº 823, DE 2012–PLEN
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para pro-

ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é um substitutivo ao Projeto do 
Senado nº 278, de 2009, de autoria da nobre Senadora 
Lúcia Vânia, que altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, para dispor sobre os conselheiros 
tutelares, estabelece o mínimo de Conselho Tutelar em 
cada Município, em cada região administrativa do DF.

A matéria depende de parecer das Comissões de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa e Consti-
tuição e Cidadania.

Então, estou fazendo por hora o parecer pelas 
Comissões.

É isso, nobre Presidente.
Meu parecer é pela...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – As duas Senador.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Está 

muito bem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – As duas Comissões: Direitos Humanos e 
Constituição.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Muito 
obrigado, Srª Presidente.

O parecer é pela admissibilidade, pela boa técni-
ca legislativa, portanto, é a favor desta matéria, deste 
projeto de lei.

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

SP) – Obrigada, Senador Gim Argello.
O parecer é favorável. 
Completada a instrução, passa-se à apreciação 

da matéria.
Discussão do substitutivo...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Srª Presidente, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Para discutir.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Quem é?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Aloysio Nunes; depois, Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para 
discutir também.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Srª Presidente, o presente projeto de lei faz justiça e 
reconhece o trabalho dos Conselhos Tutelares, que são 
absolutamente decisivos, uma peça-chave na aplica-
ção das leis protetivas da infância e da adolescência. 

Acontece, Srª Presidente, que estamos criando 
aqui despesa para os Municípios do Brasil, porque, a 
partir da aprovação desse projeto, e esse é o esclareci-
mento que eu pediria ao Relator, haverá remuneração 
do cargo do Conselheiro Tutelar.

Então, peço, em primeiro lugar, esclarecimento ao 
Sr. Relator se essa percepção que tenho corresponde 
efetivamente à realidade. Se corresponder, estamos no 
Senado Federal criando mais uma despesa para os 
Municípios brasileiros. Esse é o esclarecimento que 
peço ao Sr. Relator.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O que aconteceu?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Presidente, eu queria saber o seguin-
te: o Relator fez um parecer sucinto, mas quero que 
o Sr. Relator, meu ilustre amigo Gim Argello, diga-me 
se a aprovação desse projeto implica pagamento, um 
estipêndio aos conselheiros tutelares e quem é que 
vai pagar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Gim Argello, V. Exª pode responder 
a questão?

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Senador Aloysio Nunes, vou fazer o 
relato por inteiro. Qualquer dúvida, o senhor, por favor...

Relatório:
O Substitutivo referido em epígrafe reporta-se ao 

Projeto de Lei do Senado n° 278, de 2009, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que foi aprovado por esta 
Casa depois de obter o apoio tanto da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania quanto da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cole-
giados por onde tramitou.

O texto do projeto encaminhado, Senador Alva-
ro Dias, à revisão da Câmara dos Deputados propõe 
alterar os arts. 132, 134, 135 e 139 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para dispor sobre os Con-
selhos Tutelares.

Em termos de estrutura, contém apenas dois 
artigos: o primeiro dá nova redação aos dispositivos 
estatutários retromencionados e o segundo impõe vi-
gência da lei a partir da data de sua publicação.
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Ao modificar a redação do art. 132 do ECA, o pro-
jeto qualifica os Conselhos Tutelares como órgãos 
da administração pública local, determina que haja 
um deles, no mínimo, em cada região administrativa 
ou microrregião em que se subdividem os Municípios 
e o Distrito Federal, e aumenta o prazo do mandato 
dos conselheiros de três para quatro anos, permitida 
uma reeleição. 

De início, parece-nos oportuno ressaltar que as 
poucas mudanças propostas pela Câmara não justifi-
cam a adoção de Substitutivo. Por isso, tomaremos por 
diretiva a manutenção do texto proposto pelo Senado.

Na verdade, entendemos que algumas das mu-
danças propostas pela Câmara estão longe de aperfei-
çoar o texto do Senado. É o que ocorre, por exemplo, 
com a redação proposta para o caput do art. 134 do 
ECA, que remete à lei municipal a disciplina do dia e 
horário de funcionamento do Conselho Tutelar, jogan-
do por terra o pressuposto de que esse órgão deve 
funcionar sem interrupção, justo por desempenhar 
serviço nevrálgico à proteção daqueles a quem a Lei 
Maior destina prioridade absoluta, que são as crian-
ças e os adolescentes. Também é o caso da dicção 
oferecida ao inciso III do mesmo art. 134, que troca a 
terminologia constitucional por terminologia adotada 
na Consolidação das Leis do Trabalho. É o caso, por 
fim, da redação dada ao caput do art. 134, que reme-
te o processo de escolha dos conselheiros tutelares 
ao regramento municipal, desconsiderando duas cir-
cunstâncias fundamentais: a de que a regulação é 
uma das finalidades da iniciativa em exame, como 
bem demonstram as balizas ora firmadas, e a de que 
centenas de Municípios até hoje não providenciaram 
esse regramento apesar da previsão estatutária em 
vigor desde 1990.

Outras propostas contidas no Substitutivo, no 
entanto, merecem ser aproveitadas, pois realmente 
existe a melhoria do projeto do Senado. Tal é o caso 
da redação sugerida para o art. 132 do ECA, que fun-
de as disposições do caput e do parágrafo único da 
proposta do Senado, eliminando a equivocada refe-
rência da divisão de Municípios e do Distrito Federal 
em microrregiões. 

Isso também se dá, Srª Presidente, com a reda-
ção do parágrafo único do art. 134, que, em boa hora, 
lembra de fazer constar da previsão orçamentária a 
garantia de recursos para a formação continuada dos 
conselheiros tutelares, condição indiscutível para o 
bom funcionamento dos Conselhos.

Revela-se meritória a redação proposta pela 
Câmara para o § 1o, do art. 139, que estabelece como 
data para o processo de escolha unificada o primeiro 
domingo do mês de outubro do ano seguinte ao da elei-

ção presidencial, à semelhança do que ocorre com os 
demais pleitos eleitorais nos anos pares. Julgamos que 
a adoção dessa data simbólica pode trazer à memória 
do eleitor o ímpeto do voto, nesse caso facultativo, isso 
contribuindo assim para promover e incrementar a par-
ticipação efetiva dos cidadãos deste País no processo 
de escolha dos conselheiros tutelares.

Não menos merecedora de aplausos é a proposta 
de acrescentar dispositivo, ainda no art. 139 do ECA, 
para eliminar a influência econômica sobre o processo 
de escolha dos conselheiros, proibindo o candidato de 
doar, oferecer, prometer ou entregar bens de qualquer 
natureza ou valor para os eleitores.

Por fim, diante da falta de consenso entre as 
Casas do Congresso acerca do formato da regra de 
transição a ser utilizada até que tenha lugar a unifica-
ção nacional do processo de escolha dos conselhei-
ros, parece-nos mais prudente adotar a proposta feita 
pela Câmara, que remete a matéria à apresentação 
de um novo projeto de lei, cuja tramitação certamente 
ensejará o debate e o acordo.

Neste momento, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, destaco aqui o encontro com a Ministra Ma-
ria do Rosário e com o líder do Governo nesta Casa, 
Senador Eduardo Braga onde discutimos exaustiva-
mente como se dará essa transição de uma forma que 
não prejudique nenhum conselheiro em nenhum Es-
tado Brasileiro e já registro uma grande vitória. Ficou 
acordado, por proposta do nobre Senador Eduardo 
Braga, que, na existência de um mandato “tampão” 
de dois anos, esse não contará como um mandato de 
conselheiro, ou seja, todos poderão participar desse 
mandato sem comprometer a eleição e podendo par-
ticipar da reeleição

Ressalto ainda que teremos a oportunidade de 
construir esse projeto, que será encaminhado pelo 
Executivo, para que contemple todas as situações 
pendentes. Cito aqui os conselheiros de Brasília que 
são verdadeiros guerreiros em defesa da criança e do 
adolescente.

É imperioso, contudo, à luz do disposto na Lei 
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, efe-
tuar ajuste redacional na cláusula proposta pela Câ-
mara, que faz remissão – como lei extravagante – a 
parágrafo ainda inexistente no ECA, em vez de cons-
tituir novo dispositivo estatutário com remissão inter-
na. Essa alteração redacional, por seu turno, implica 
a remuneração do disposto, como parte integrante da 
nova redação proposta para o art. 139.

Antes de concluir o exame da matéria, queremos 
louvar, mais uma vez, a iniciativa da nobre Senadora 
Lúcia Vânia, que procura fortalecer os Conselhos Tu-
telares e reconhecer o importante trabalho dos con-
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selheiros, merecedores de remuneração e de outros 
direitos trabalhistas básicos por importar compromisso, 
não voluntariado.

Diante disso, vamos ao voto.
O voto é pela aprovação, Srª. Presidente, do texto 

do Projeto de Lei do Senado n° 278, de 2009, modifi-
cado pela redação do Substitutivo da Câmara ao art. 
132, ao parágrafo único do art. 134 e aos §§ Io e 3o

do art. 139 da Lei n° 8.069, de 1990, e acrescido do 
disposto no art. 2o daquele Substitutivo, renumerado 
como § 4o do art. 139 do ECA e com a substituição, 
por decorrência, da expressão “previsto no § Io do art. 
139 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990” por “de 
que trata este artigo”.

Neste momento, convido, para confirmar o acordo 
firmado nesta Casa com a Ministra Maria do Rosário, 
depois de discutirmos exaustivamente esse projeto, o 
nobre Senador, Líder do Governo, Senador Eduardo 
Braga, ao qual faço meus agradecimentos públicos por 
ter encontrado uma forma de a gente votar tão impor-
tante projeto não só para os Conselhos Tutelares, mas 
principalmente para os jovens, para os adolescentes, 
para as crianças do nosso País.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Aloysio Nunes vai querer contestar?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vou querer discutir, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem a palavra. Depois teremos o Senador 
Dias, o Senador Braga e o Senador Flexa Ribeiro, pela 
ordem de inscrição. Então, a palavra volta ao Senador 
Aloysio Nunes que quer continuar a discussão.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Senadores, querido colega, Sena-
dor Gim Argello, agradeço a deferência de V. Exª e o 
cuidado em apresentar a íntegra do seu parecer, que, 
aliás, já tinha apresentado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

Naquela ocasião, Senador, eu havia manifestado 
uma objeção que mantenho. É uma objeção de fundo. 
Manifestei à Senadora Lúcia Vânia, com toda a leal-
dade. Ela apresenta um projeto de lei com o objetivo 
de dar maior consistência institucional aos conselhos 
tutelares, o que sem dúvida é importante, necessário 
e conveniente no Brasil para que nós possamos ter 
pessoas em condições de exercer uma função extre-
mamente importante, de serem uma espécie de porta-
-voz da sociedade civil no cumprimento das leis prote-
toras da infância e da adolescência. A minha objeção, 
Srª Presidente, é de duas ordens. Em primeiro lugar, 
acredito que não cabe ao Senado disciplinar algo que 
é da competência do Município. A lei federal já dá o 

balizamento de quais sejam os requisitos e as condi-
ções de exercício da condição de Conselheiro Tutelar. 

Agora a forma como eles devem funcionar no meu 
entender deve ser deixada a lei municipal, porque nós 
somos uma federação na qual o município não é mais 
uma entidade administrativa, mas é um ente federativo 
dotado de prerrogativas de autonomia, como não tinha 
antes da Constituição de 1988. E eu estou falando ao 
lado de uma ex-Constituinte.

A minha segunda objeção é quanto a obrigato-
riedade da remuneração e do pagamento de direitos 
trabalhistas como: férias, 13º e outros atributos do tra-
balho assalariado.

Eu lembraria a V. Exª que durante muito tempo 
o cargo de vereador foi considerado um múnus públi-
co, era um cargo honorífico. O mandato de vereador 
durante muitos anos na República brasileira não foi 
remunerado. E em alguns municípios, inclusive hoje, 
não se justificaria em municípios que tem uma sessão 
da Câmara a cada 15 dias, a remuneração do cargo 
de vereador. 

Eu não entendo porque se deva agora remunerar, 
como trabalho assalariado a função dos conselheiros 
tutelares. Menos ainda a pretensão do Congresso 
Nacional de impor esse encargo aos municípios bra-
sileiros, qualquer que seja a capacidade financeira do 
município. Para o nosso Estado São Paulo, Senadora 
Marta Suplicy, para nossa Capital, comparada peque-
nina cidade de Juru, também no nosso Estado, onde 
V. Exª foi bem votada como eu poderia, impor a esse 
pequeno município um encargo financeiro, decorren-
te da remuneração aos seus conselheiros tutelares. 

O Congresso Nacional vem enveredando já há 
algum tempo por esse caminho perigoso de criar, de 
fazer e de dar barretada com o chapéu alheio. Criar 
despesas para outros entes da federação pagarem, 
sem consideração à capacidade financeira de cada um. 

É assim com os pisos salariais que vão proliferan-
do em todas as profissões, com reduções de jornada 
de trabalho aplicadas a todos os servidores, a todos 
os Municípios e a todos os Estados e, agora, aos con-
selheiros tutelares.

É contra esta invasão, por parte do Congresso 
Nacional, de assuntos que devem ser reservados à 
competência doe Estados e Municípios e disciplinados 
à luz da realidade local, que eu, com todo respeito à 
ilustre Senadora Lúcia Vânia e com respeito reiterado 
ao Relator Gim Argello, que vou votar contra o projeto.

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

– SP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, depois 
o Senador Eduardo Braga e, depois, o Senador Rol-
lemberg.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, eu acompanho o esforço 
e a dedicação da Senadora Lúcia Vânia em relação à 
causa dos conselheiros tutelares.

A idealização do projeto tem por objetivo a va-
lorização dessa categoria de profissionais, profissio-
nais dedicados no interior do País principalmente, em 
localidades distantes, mais descuidadas, o cuidado 
que esses profissionais zelosos têm pelos menores, 
pelos adolescentes, por pessoas oriundas de camadas 
empobrecidas da população e quase sempre absolu-
tamente abandonadas. 

Ainda recentemente, participei de uma reunião 
com os conselheiros tutelares do noroeste do Paraná, 
reunidos na cidade de Maringá, e pude conhecer mais 
de perto o trabalho que todos realizam.

Tem razão o Senador Aloysio Nunes quando pro-
cura defender os interesses dos Municípios brasileiros. 
Preservar os Municípios brasileiros de encargos que 
são a eles atribuídos excessivamente sem a necessá-
ria contrapartida da receita. Esse fenômeno se verifica 
desde a Constituição de 1988, quando encargos foram 
transferidos aos Municípios do País sem a compatível 
transferência dos recursos para que pudessem atender 
as novas demandas.

Concordo com o Senador Aloysio, mas, em rela-
ção a essa matéria, não há como nos posicionar con-
trariamente. Os Municípios, na verdade, já sustentam 
os conselheiros tutelares, mas de forma desorganiza-
da, alguns Municípios arcando com despesas maiores, 
outros, com despesas menores, alguns Municípios va-
lorizando a ação desses agentes públicos, outros não 
valorizando devidamente. 

Essa proposta da Senadora Lucia Vânia que foi 
aprovada pela Câmara dos Deputados tem por obje-
tivo apresentar uma regulamentação para que esses 
conselheiros tutelares possam ter direitos trabalhistas, 
possam ser reconhecidos juridicamente, possam existir 
juridicamente, já que hoje são praticamente voluntá-
rios, submetidos à boa vontade ou à má vontade dos 
gestores municipais que oferecem a eles condições ou 
não oferecem a eles condições de trabalho. 

Portanto, Srª Presidente, temos que trabalhar a 
favor dos Municípios do País. Temos projetos importan-
tes que tramitam nesta Casa e na outra do Congresso 
Nacional que abastecem o caixa municipal com valo-
res superiores aos atuais; recursos que acrescentam 
ao Fundo de Participação dos Municípios; temos que 
rediscutir o pacto federativo. A distribuição da receita 
pública tem que se dar de forma isonômica entre to-
dos os entes federados. Hoje isso não ocorre. Há um 
desequilíbrio brutal – isso é verdadeiro –, mas nós não 

podemos deixar de amparar nesta hora os conselhei-
ros tutelares, e temos a convicção de que os prefeitos 
municipais entenderão tratar-se de prioridade porque, 
sem dúvida alguma, são eles, esses conselheiros tute-
lares, os responsáveis por uma tarefa nobre de apoio 
às pessoas menos favorecidas, especialmente meno-
res e adolescentes. 

Por isso nosso voto será favorável, enaltecendo 
mais uma vez os objetivos da Senadora Lucia Vânia, que 
tem se dedicado a essa causa com muito entusiasmo.

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

SP) – Eu quero dar as boas-vindas aos conselheiros 
tutelares aqui presentes e agradecer a manifestação 
silenciosa no plenário, de acordo com o regimento.

Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
em primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exª por cum-
primentar os representantes dos conselhos tutelares 
que, de forma absolutamente regimental e democrática, 
têm participado das nossas reuniões manifestando-se 
de forma respeitosa no plenário desta Casa.

Em segundo lugar, quero dizer da importância 
que vemos na valorização e na estruturação desses 
conselhos em todo o território nacional. Sem nenhuma 
dúvida, Srª Presidenta, quando Governador do Esta-
do do Amazonas tive oportunidade de testemunhar 
o esforço, a devoção e a dedicação de centenas de 
conselhos tutelares na proteção a nossas crianças e 
a nossos adolescentes.

É um trabalho que não tem hora nem dia para 
acontecer. Portanto, o disciplinamento dessa matéria 
vem em socorro daqueles que prestam, no dia a dia – 
sábado, domingo, feriado, dia santo –, um trabalho de 
proteção e de implementação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente neste País.

Quero ressaltar neste plenário o entendimento 
que tivemos com a Ministra Maria do Rosário, com 
o Governo da Presidenta Dilma, com o relator des-
sa matéria para que não houvesse nenhum prejuízo 
à categoria e que pudéssemos assegurar os direitos 
adquiridos e, mais do que isso, a extensão desses di-
reitos aos conselhos tutelares.

Portanto, o relatório apresentado pelo Senador 
Gim Argello representa esse entendimento que asse-
gura o direito da eleição do mandato-tampão sem que 
a eleição do mandato-tampão traga qualquer prejuízo 
ao direito de reeleição dos mandatos. 

Por isso, a Liderança do Governo, Srª Presidenta, 
encaminha o voto favorável ao relatório apresentado 
pelo eminente Senador Gim Argello e cumprimenta, 
mais uma vez, a eminente Senadora Lúcia Vânia pela 
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autoria desse importante projeto, que haverá de le-
var melhor condição de trabalho para os conselhos 
tutelares. 

Por fim, quero elogiar a participação de nosso 
Ministra Maria do Rosário e de toda sua equipe, que 
atenta e diligentemente estiveram presentes em todas 
as fases do debate da matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga.

Antes de dar a palavra ao Senador Rollembrg, 
informo que os oradores seguintes serão: Walter Pi-
nheiro, Romero Jucá e Jayme Campos.

Estou encerrando as inscrições.
Passo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy. 

Eu também quero me associar aos demais que 
cumprimentam os conselheiros tutelares que nos hon-
ram com suas presenças hoje aqui no Senado Federal.

Quero cumprimentar de forma muito especial o 
relator desta matéria, Senador Gim Argello, pelo bri-
lhante relatório proferido nesse substitutivo que veio 
da Câmara dos Deputados. 

Também cumprimento a Senadora Lúcia Vânia, 
autora desse projeto da maior importância. Foi uma 
grande conquista da população brasileira, do Estado 
brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
E o trabalho realizado pelos conselhos tutelares em 
todo País é da maior importância. Mas é claro que 
esses profissionais, esses conselheiros precisavam 
ter melhores condições para exercer seu trabalho, 
uma definição clara da duração dos mandatos, uma 
remuneração justa, adequada para o exercício dessa 
função tão importante. E é isso que, neste momento, 
o Senado Federal faz ao aprovar esse substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei nº 278. 

Portanto, quero, mais uma vez, cumprimentar a 
autora, Senadora Lúcia Vânia, o relator, Senador Gim 
Argello, e, de forma muito especial, quero cumprimen-
tar todos os conselheiros tutelares de todo o Brasil e, 
de forma mais especial ainda, aqueles que nos hon-
ram com sua presença aqui no Senado Federal. Muito 
obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. 
Antes, uma questão de ordem, Senador?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Não, é sobre a matéria, para posicionar a bancada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Da PEC de eletrônicos?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Ele 
quer falar sobre conselho tutelar.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sobre os conselhos tutelares. Depois do Senador 
Walter Pinheiro. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu já estava finalizando as inscrições. Também 
o Senador Eunício. Então, será o Senador Renan, de-
pois o Senador Eunício. 

Tem mais algum Senador que queira se inscre-
ver? Senadora Ana Amélia, Senadora Lídice, Senador 
Benedito de Lira. 

Acho que a presença dos conselheiros estimulou 
os Senadores a se pronunciarem de forma, pelo jeito 
que está indo, favorável. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Srª Presidenta, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Eduardo Lopes, V. Exª também quer 
se pronunciar? 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Também. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, vamos ao Senador...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, pela ordem. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Também Senador Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, eu percebo – e está aqui o Senador Gim Ar-
gello – que todos nós somos a favor da aprovação 
desse projeto. Se todos são a favor, a melhor forma 
de homenageá-los seria votando. Calculem, se todos 
nós nos pronunciarmos, vamos atrapalhar toda a pauta 
que está hoje na Mesa. O apelo que faço é que, se pu-
déssemos abrir mão da fala, todo mundo está a favor, 
poderíamos votar o projeto. Esse é o apelo que faço. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem.

Eu estou inscrito para fazer aqui a minha mani-
festação. Entretanto, concordo com o Senador Paulo 
Paim. Acho que todos os demais Senadores concor-
dam, até porque o projeto é meritório, é louvável; que-
ro, sobretudo, cumprimentar o Relator, o Senador Gim 
Argello, pelo breve, curto, sucinto relatório. 

De maneira que faço o apelo aos Srs. Senadores 
e Srªs Senadores e dizer a todo o Brasil...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Jayme Campos, eu vou chamar um 
por um e vamos ver quem...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Mas, se chamar todo mundo, todo mundo vai se ma-
nifestar, não é, Senadora?
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA.) – Srª 
Presidente, se os oradores até deixassem cumprir a 
lista, todo mundo podia fazer a mesma coisa que todos 
fizeram, saudando o Relator, saudando a importância... 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, 
quero saber, porque houve duas sugestões de que as 
pessoas não falem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Se 
a Presidenta deixar eu concluir, fica mais fácil. Então, 
acho que é importante. Todo mundo vai querer fazer 
a sua intervenção. 

Portanto, a primazia aqui, agora, é exatamente 
votar a matéria e, de uma vez por todas, cumprir...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, não tem acordo. Passo a palavra e 
vamos lá.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu 

já encerrei, Senadora Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, ra-
pidamente dizer do nosso apoio ao conselho tutelar. 
Nós votamos aqui, na legislatura passada, matéria 
importante, que avançou na ação do conselho tutelar. 

Somos favoráveis a este projeto. E tenho um pro-
jeto que destina condições operacionais melhores para 
o conselho tutelar, inclusive dando prioridade para que 
materiais e veículos apreendidos pela Receita Federal 
sejam destinados aos conselhos tutelares, porque eles 
têm pouca condição operacional. Então, somos favo-
ráveis e vamos apoiar o projeto, Senadora.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero apenas manifestar também o 
meu voto. Em nome do DEM, como Líder hoje na Casa, 
dizer aos conselheiros tutelares de todo o Brasil que 
o projeto de lei é mais que justo. Vocês têm o apoio, 
porque sei perfeitamente do trabalho que realizam nas 
cidades brasileiras. 

De maneira que quero crer que hoje se faz jus-
tiça, aprovando este projeto de lei que vai, sobretudo, 
dar o valor devido que merecem todos os conselhei-
ros deste País. 

Contem comigo! Meu voto é “sim”, favorável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-

te, eu queria, rapidamente, em nome da Bancada do 
PMDB, encaminhar favoravelmente esta votação, que 
culmina no aperfeiçoamento institucional dos conse-
lhos tutelares. 

Eu quero cumprimentar a autora da matéria, 
Senadora Lúcia Vânia. Esta matéria é já bastante dis-
cutida aqui, no Senado Federal. Quero cumprimentar 
o Senador Gim Argello que, com relatório amplo, ma-
gistral, tem possibilitado a votação desta matéria num 
clima de absoluta concordância. 

De modo que, em nome do PMDB, quero dizer 
da satisfação de estar participando deste momento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senadora Mar-
ta, serei extremamente breve, porque queremos votar 
essa matéria. Contudo, como essa matéria é oriunda 
inclusive da Comissão de Constituição e Justiça, onde 
tive o prazer de indicar o Senador Gim Argello como 
relator, apenas para registrar o apoio à Senadora Lúcia 
Vânia, que tem um trabalho nessa área, dizendo da 
importância dos Conselhos Tutelares em relação ao 
tratamento com as crianças, parabenizando o nosso 
Senador Gim Argello, que, como disse, tive a honra 
de indicar para ser o relator na Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

Portanto, abro mão de minha fala para votarmos 
de imediato essa matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão da oradora.) – Presidente Marta Su-
plicy, em nome da conselheira tutelar Ana Pereira, de 
Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, gostaria de 
saudar a aprovação dessa matéria em nome de todos 
os conselheiros e conselheiras tutelares do meu Estado 
e do Brasil, bem como dizer que, em meu nome e em 
nome do Partido Progressista, apoiamos integralmen-
te, querendo também que o tratamento dado a essas 
pessoas, a esses conselheiros seja adequado, porque 
recebi no meu Twitter a informação de um seguidor, 
Edmilson Costa, do Rio de Janeiro, de que eles tra-
balham em verdadeiros cubículos, às vezes cedidos 
pelas prefeituras municipais. Estas têm o ônus, como 
disse o Senador Aloysio, mas é preciso compartilhar 
uma responsabilidade de grande alcance social dos 
Conselhos Tutelares.

Somos a favor do projeto da Senadora Lúcia 
Vânia e também do excelente relatório do Senador 
Gim Argello.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra a Senadora Lídice.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
falarei rapidamente para dizer da minha aprovação 
nesse projeto. Tenho um projeto nesta Casa, tratando 
de Conselhos Tutelares, tratando da eleição e de sua 
qualificação. Sei que foram introduzidas modificações 
na Câmara que ajudaram muito o projeto, mas não 
vamos poder debater isso agora. Quero apenas de-
monstrar o meu apoio integral a esse projeto.

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

– SP) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, na 
mesma linha dos demais Senadores que têm se ma-
nifestado, queria cumprimentar – e não é nem dizer 
que vou votar, porque vamos votar a matéria –, o que 
significa dizer que o Senado Federal, na verdade to-
dos nós, estamos empenhados para proporcionar aos 
conselheiros tutelares de todos os Municípios brasilei-
ros oportunidade de desempenhar o seu trabalho com 
muito mais evidência.

Então, queria cumprimentar a todos em nome 
dos conselheiros tutelares do meu Estado.

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

SP) – Com a palavra o Senador Eduardo Lopes, último 
inscrito para a discussão.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Dispenso aqui os 
elogios à autora e ao relator, porque todos já o fizeram.

Cumprimento todos os conselheiros tutelares 
aqui presentes. Lá, no Rio de Janeiro, tenho contato 
com eles, converso com eles e sei que a aprovação 
dessa matéria é muito importante, uma vez que prevê 
a unificação das eleições, a questão salarial.

Assim, parabenizo os conselheiros. É um traba-
lho que exige, acima de tudo, muita coragem para ser 
executado, pois trata da questão da violência familiar 
contra a criança.

Então, parabenizo todos.
Nós do PRB – e aqui represento a Liderança do 

PRB – somos favoráveis e vamos votar “sim” ao projeto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em 
breves palavras, quero cumprimentar o relator e dizer 
que os Conselhos Tutelares do Brasil exercem um pa-
pel preponderante na defesa dos direitos da criança.

Meus parabéns!

Vamos votar!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 

287, do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara 
a projeto do Senado será considerado série de emen-
das e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, 
incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do 
projeto emendado, salvo aprovação de requerimento 
para votação em globo ou por grupos de dispositivos.

Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa um re-
querimento que vou ler:

Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, votação em 
globo do substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado nº 278, de 2009, naquela 
Casa, da Senadora Lúcia Vânia, que altera os 
artigos 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), para dispor sobre os con-
selhos tutelares.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 634, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, votação em globo do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 278, de 2009 (nº 3.754/2012, naquela Casa), da Se-
nadora Lúcia Vânia, que altera os arts. 132, 134, 135 
e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre 
os Conselhos Tutelares.

Sala das Sessões, de de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O requerente é o Senador Gim Argello.

Votação do requerimento feito pelo Senador Gim 
Argello.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à votação do Substitutivo.
Votação do Substitutivo da Câmara, em turno 

único.
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Para encaminhar a votação, se houver algum 
Senador que queira encaminhar... (Pausa.)

Acho que todos já discutiram e encaminharam.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER N° 824, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n° 278, de 2009 (n° 3.754, de 2012, na Câ-
mara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado n° 278, de 2009 (n° 3.754, de 
2012, na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 
132, 134, 135 e 139 da Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
dispor sobre os Conselhos Tutelares, consolidando 
o Substitutivo da Câmara dos Deputados, aprovado 
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão,   de de
2012.

ANEXO AO PARECER Nº 824, DE 2012

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n° 278, de 2009 (n° 3.754, de 2012, na Câ-
mara dos Deputados).

Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para dispor 
sobre os Conselhos Tutelares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei n° 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 132. Em cada Município e em cada Região 
Administrativa do Distrito Federal haverá, no 
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão 
integrante da administração pública local, com-
posto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 4 (quatro) 
anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante 
novo processo de escolha.” (NR)

“Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá so-
bre o local, dia e horário de funcionamento do 
Conselho Tutelar, inclusive quanto à remune-
ração dos respectivos membros, aos quais é 
assegurado o direito a:
I – cobertura previdenciária;
II – gozo de férias anuais remuneradas, acres-
cidas de 1/3 (um terço) do valor da remune-
ração mensal;
III – licença-maternidade;
IV – licença-paternidade;
V – gratificação natalina.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária 
municipal e da do Distrito Federal previsão 
dos recursos necessários ao funcionamento 
do Conselho Tutelar e à remuneração e for-
mação continuada dos conselheiros tutela-
res.” (NR)
“Art. 135. O exercício efetivo da função de conse-
lheiro constituirá serviço público relevante e esta-
belecerá presunção de idoneidade moral.” (NR)

“Art. 139.  ......................................................
§ 1° O processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada 
em todo o território nacional a cada 4 (quatro) 
anos, no primeiro domingo do mês de outubro 
do ano subsequente ao da eleição presidencial.
§ 2° A posse dos conselheiros tutelares ocor-
rerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente 
ao processo de escolha.
§ 3° No processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive brindes de pequeno valor.” (NR)

Art. 2° Para fins de unificação do processo de 
escolha previsto no § 1° do art. 139 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, deverão ser cumpridos os cri-
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térios a serem definidos em lei, por proposta do Poder 
Executivo, dentro de 90 (noventa) dias.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
Parabéns!

(Manifestação da galeria.)

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidenta, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
ao cumprimentar a todos os conselheiros tutelares, eu 
pediria a V. Exª, em virtude de um acordo e de um en-
tendimento entre as Lideranças, que haja inversão da 
pauta para a votação da PEC do comércio eletrônico...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Ótimo.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– (...) para que nós aproveitemos o quórum elevado 
da Casa neste momento, Srª Presidenta.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Um momento, Senadores!

Informo que o quórum está alto no painel, mas 
aqui, contando, temos cerca de trinta Senadores, 
nem isso. Então, peço aos Srs. e Srªs Senadoras que 
se encontram em seus gabinetes que venham votar. 
Está em pauta uma PEC, de modo que precisamos 
de quórum.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidenta, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Valadares. Em seguida, o 
Senador Inácio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem.) – Eu gostaria que me tirasse 
uma dúvida: depois da matéria que nós votamos, sobre 

os Conselhos Tutelares, pela ordem, quais as matérias 
que constam da pauta?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE) 
– Mais precisamente, qual é a ordem da PEC dos jor-
nalistas?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É isso que eu quero saber.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tem a do voto aberto; tem a dos precatórios; 
tem a dos jornalistas, a profissão...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pois é.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – A 
dos garçons.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Tem a da música, que ficou para o final.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – A 
dos garçons.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tem a dos garçons. Temos várias ainda. Foi 
votado um calendário especial.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Além dos precatórios, Presidenta...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi votado, Senador, no começo da sessão...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Correto, correto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – (...) um calendário especial, que remeteu a essa 
inversão, não foi?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas eu gostaria de saber...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não foi uma inversão; foi entendimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas eu gostaria de saber se, pela ordem, 
a PEC dos jornalistas, por exemplo, não teria priorida-
de, já que vem em pautas consecutivas...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, foi um entendimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A mesma coisa...

O Líder do Governo não fique nervoso. Por favor, 
Senador Eduardo.

Além disso, Presidenta, há a PEC do voto aberto, 
que há anos está aí e não foi votada, e há uma una-
nimidade das Lideranças em prol da votação também 
da PEC do voto aberto, Srª Presidenta.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidenta, para comunicar à Mesa que só 
há acordo entre as Lideranças para votar a PEC 
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do comércio eletrônico. Não há acordo para as de-
mais PECs. Portanto, eu peço a V. Exª que coloque, 
conforme o acordo, em votação a PEC do comércio 
eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foi o meu entendimento, Senador Eduardo Braga.

Sinto, Senador Valadares, por quem tenho ex-
tremo respeito, mas não houve acordo para a votação 
da PEC do voto aberto nem temos número suficiente 
para fazê-la.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então vou prosseguir e vou fazer a votação, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 103, de 2011.

Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 103, DE 2011 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 103, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Delcídio 
do Amaral, que acrescenta o inciso VIII-A ao 
§ 2º do art. 155 da Constituição Federal, para 
modificar a sistemática de cobrança do impos-
to sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação incidente sobre as operações e 
prestações realizadas de forma não presencial 
e que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.
Pareceres da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Ca-
lheiros, sob nºs: 
– 486, de 2012, 1º Pronunciamento: (sobre as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 56, 
103 e 113, de 2011, nos termos do Reque-
rimento nº 273, de 2012, de tramitação con-
junta), favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos 
contrários da Senadora Marta Suplicy e dos 
Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes 
Ferreira; 
– 817, de 2012, 2º Pronunciamento: (sobre 
as Emendas nºs 2, 3 e 4-Plen), parcialmente 
favorável às Emendas nºs 2, 3 e 4-Plen, apre-
sentando texto consolidado da matéria.

A Presidência esclarece que as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011, 
tiveram sua discussão encerrada no dia 13 de junho 
de 2012.

São os seguinte itens que tramitam em con-
junto:

Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 56, DE 2011

Proposta de Emenda à Constituição nº 56, 
de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos 
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal para dispor sobre a alíquota interes-
tadual do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação, quando 
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito 
do comércio eletrônico.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 113, DE 2011

Proposta de Emenda à Constituição nº 113, de 
2011, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Lobão Filho, que altera o inciso VII do § 2º 
do art. 155 da Constituição Federal para dis-
por sobre a alíquota interestadual do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação nas operações e prestações 
de serviços interestaduais que destinem bens 
e serviços a consumidor final não contribuinte.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Passa-se à votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Inácio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se não houver 
acordo para votar a PEC dos jornalistas, não tem acor-
do nosso para votar a do comércio eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então eu aguardo.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – É 
preciso fazer um acordo, porque a PEC dos jornalistas 
já cumpriu toda a tramitação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Eduardo Braga, o Senador Inácio 
Arruda está colocando uma questão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Se não houver acordo para votar a PEC dos jornalis-
tas, não há acordo de nossa parte para votar a PEC 
do comércio eletrônico.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Quero dizer a V. Exª que há um acordo entre as Li-
deranças para que se dê prioridade na votação do 
comércio eletrônico.

Se V. Exª quer votar contra o Ceará e contra a 
Federação, V. Exª, que não estava no plenário, pode 
chegar e fazer a colocação que achar que deve.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Não é nada disso. Há uma PEC dos jornalistas que já 
ultrapassou...

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – O 
acordo é somente para a PEC do comércio eletrônico. 
Foi esse o acordo que a nossa liderança fez.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– (...) todas as fases de discussão e votação. Tem a 
assinatura de todas as Lideranças, e não podemos, a 
toda hora, atropelar a todos, mesmo com a concordân-
cia absoluta que temos quanto à votação do comércio 
eletrônico, porque nós somos signatários desse docu-
mento que está aí. Fomos nós que assinamos. Para que 
seja votada a PEC do comércio eletrônico hoje, há a 
assinatura do PCdoB, do PSB, do PT, de todo o mundo.

Então, sinceramente, não vamos passar a mão. 
Nós não vamos aceitar, porque isso é manobra. De-
pois votamos as outras. Mas, depois, vão embora e 
não votam. Esse é o problema.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Relator tem a palavra, Senador Renan.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Só uma sugestão de encaminhamento.

Eu queria fazer um apelo ao Senador Inácio e à 
Casa para realizamos o seguinte acordo: votamos a 
PEC do comércio eletrônico – que era do comércio ele-
trônico, hoje é uma PEC mais ampla, não trata apenas 
da partilha do ICMS das operações de serviços não 
presenciais, para consumidor final – e, na sequência, 
votaríamos a PEC dos jornalistas, que já foi votada 
em primeiro turno.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Posso também dar uma sugestão, Senador 
Inácio Arruda?

Um momento, Senador! Deixe-me dar uma su-
gestão.

Como a PEC relativa ao comércio eletrônica já 
foi muito discutida, sua apreciação será muito rápida. 
Quanto à PEC dos jornalistas, sei que ela é bastante 
polêmica.

Então, acho que podemos votar essa, porque é 
a primeira votação, e, em seguida – assumo o com-
promisso –, passamos para a PEC dos jornalistas e, 
aí, iremos discutir. Está bom assim?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Vamos começar pela PEC do comércio eletrônico 
para beneficiar Manaus, o Estado do Amazonas e o 
Estado do Ceará.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem.

Eu não quero discordar da Presidenta, que está 
com boa vontade. Aliás, a Presidenta dirige com equilí-
brio e com equidade esta Casa. Eu quero apenas lem-
brar às Lideranças que, de acordo com o Regimento 
Interno do Senado Federal (art. 163), têm prioridade 
sobre as matérias que estão em discussão aquelas 
que estão em votação, e a PEC dos jornalistas está 
em votação.

Só gostaria de lembrar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Srª Presidenta, pela ordem. Senador Rodrigo 
Rollemberg. É só para lembrar, Senadora Marta Su-
plicy, que, na semana passada, respondendo a uma 
questão de ordem, salvo engano do Senador Alvaro 
Dias, o Presidente Sarney – salvo engano – teria afir-
mado que, logo que desobstruísse a pauta, que es-
tava trancada por medidas provisórias, colocaria em 
votação a PEC do voto aberto.

Portanto, eu quero lembrar isso e solicitar a apre-
ciação e votação, pelo Plenário, da Proposta de Emen-
da à Constituição que institui o voto aberto.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente...
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, o Senador Rollemberg tem razão. Há um 
compromisso de votação da PEC do voto aberto. A 
primeira PEC a ser votada deve ser a do voto aberto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Mas nós podemos fazer um requerimento.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidenta, é fundamental nós votarmos primeiro 
o comércio eletrônico, porque essa votação será uma 
votação complexa. Como há um consenso na Casa, 
nós caminhamos nessa direção, inclusive com a deci-
siva participação da Bancada de São Paulo no Senado 
Federal, e de V. Exª, sobretudo. Nós precisamos fazer 
duas ou três votações dessa matéria, dispensando 
os interstícios. O acordo, inclusive, é nesse sentido, 
nessa direção.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pelo 
PDT, eu também solicito que seja colocada em votação 
a PEC do voto aberto, que é o terceiro ponto da pauta.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, pela ordem. 

O SR. GIM ARGELLO (Bloco PTB – DF) – Nobre 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Flexa; depois, Senador Jayme e, de-
pois, Senador Gim. Vamos lá.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidenta, todas 
essas solicitações feitas – da PEC do voto aberto, da 
PEC dos jornalistas – são importantes. Mas na PEC 
do comércio eletrônico há consenso, há acordo; e é 
interesse de todos os Estados brasileiros.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já começamos, além disso.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, eu queria que houvesse entendimento, para que 
pudéssemos dar seguimento àquilo que já foi iniciado 
e pudéssemos concluir a votação da PEC do comércio 
eletrônico; e aí nós voltávamos para as PECs que estão 
sendo solicitadas. É isso que nós temos de fazer agora.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O 
DEM manifesta também, como prioridade, a PEC do 
comércio eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Nós 
vamos encaminhar para que a PEC do comércio eletrô-
nico seja votada com prioridade aqui, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Argello.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª 
Presidente, o PR também quer encaminhar nesse sen-
tido: primeiro, a PEC do comércio eletrônico.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Primeiramente, vamos 
colocar em votação a PEC que tem acordo, que é a 
PEC do comércio eletrônico, e, depois de votá-la, eu 
gostaria que V. Exª seguisse a Ordem do Dia, porque 
temos visitantes aqui, temos garçons de Brasília e de 
todo o Brasil aqui, também temos, na Ordem do Dia, 
a dos os garçons, que eu gostaria que fosse logo em 
seguida à PEC do comércio eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Ferraço e Senador Benedito depois.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, houve um compromisso formal por parte da Mesa, 
por parte da Presidência, que priorizássemos voto em 
aberto, para que pudéssemos reafirmar o nosso com-
promisso com a transparência. Estamos na iminência 
de uma votação importante.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, teve um calendário especial que foi 
votado.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Peço a V. Exª que aguarde que eu conclua.

Então, estou associado aos Senadores que estão 
também requerendo a prioridade para o voto aberto 
em nome da transparência!

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Benedito de Lira. Senador Benedito de Lira 
vai falar?

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Comércio eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Olhem, a decisão da Mesa é acabar a vota-
ção que estava iniciada e, em seguida, vamos fazer 
o voto aberto.

Algum Senador quer se pronunciar sobre o voto 
eletrônico? Se não, em dois minutos, acabamos isso 
e continuamos.

De acordo? Alguém quer se pronunciar? Nin-
guém? Sobre o voto eletrônico? (Pausa.)

De acordo com o disposto no art. 60, 2º, da Consti-
tuição, combinado com o art. 288, inciso II, do Regimen-
to Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do 
voto favorável de três quintos da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.

Votação do texto consolidado, com base na PEC 
103, de 2011, apresentado pela Comissão de Consti-
tuição em seu parecer aprovado na reunião de ontem, 
do dia 3 de julho, acolhendo parcialmente as Emendas 
2, 3 e 4 do Plenário. 

Os Srs. Líderes poderão orientar suas bancadas.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Os Senadores que querem se pronunciar e en-

caminhar, a votação já está aberta, fazemos conco-
mitantemente.

(Procede-se à votação.)

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Para encaminhar) – Srª Presidenta, para encaminhar 
pelo PMDB.

Quero fazer um apelo aos Senadores do PMDB 
que estão em outras dependências da Casa que ve-
nham ao plenário. É muito importante esta votação, 
que, mais do que a partilha do ICMS do comércio ele-
trônico, é uma espécie de reforma do ICMS, o primeiro 
grande passo de uma grande reforma do ICMS, e faz, 
Srª Presidenta, justiça fiscal, que consolida PECs do 
Senador Edison Lobão Filho, do Senador Luiz Henri-
que e do Senador Delcídio do Amaral, e acolhemos, 
na fase final, para consagrar esse consenso e essa 
convergência, emendas da Senadora Lídice da Mata, 

do Senador Rodrigo Rollemberg e do Senador Cyro 
Miranda. 

De modo que há uma grande convergência na 
votação dessa matéria, e mais do que isso, Srª Pre-
sidente, isso significa dizer que se houver paciência, 
convergência com relação aos outros pontos da reforma 
tributária, nós vamos sim – Senador Walter Pinheiro 
está aqui acenando com a cabeça – poder avançar 
da mesma forma que avançamos nessa matéria, que 
caracterizava conflito de Estados federados.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Temos inscritos Blairo, Taques, Pimentel e Flexa 
para se pronunciar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Rodrigo Rollemberg. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Rollemberg, Wellington, Inácio...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidente, eu tinha pedido desde o início.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidente, queria só um esclarecimento, só 
uma pergunta: eu quero saber qual a decisão da Mesa 
em relação ao próximo item da pauta, se o próximo 
item será a PEC do voto aberto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É votar o voto aberto.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Perfeito. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Acabamos isso, após os pronunciamentos, e 
votamos o voto aberto. 

Peço aos Srs. Senadores não saírem do plenário, 
votação nominal. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que se encon-
tram em seus gabinetes venham votar no plenário. 

Walter Pinheiro é o primeiro, com a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

encaminhar.) – Fazer encaminhamento pela Bancada 
do Partido dos Trabalhadores, pelo bloco. Essa votação 
não é um ponto isolado, é continuidade de um processo 
que nós aqui iniciamos com, inclusive, ICMS Importa-
ção, faz parte de um contexto do novo pacto federativo 
que se completa agora, nessa etapa, com a questão 
do ICMS no que tem a ver com regular, de uma vez 
por todas, as transações comerciais e a circulação de 
mercadoria através do uso de novas tecnologias. Por 
isso é importante que a gente vá nessa linha para, in-
clusive, continuar aprovando matérias que vão nos dar 
ainda esse ano com o FPE, com os royalties, com o 
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setor mineral e com a própria questão do ICMS já um 
contexto final desse novo pacto federativo.

Por isso, nós estamos convocando os Parlamen-
tares do nosso Bloco para que venham a plenário e 
a gente possa aprovar essa matéria e, claro, prepa-
rando, inclusive, para permanência em plenário, para 
que possamos apreciar a PEC do voto aberto e a PEC 
dos jornalistas.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente Marta.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª 
Presidente, para fazer o encaminhamento pelo PR. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Blairo.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 
encaminhar.) – Fazemos o encaminhamento pelo voto 
“sim”, pela aprovação dessas PEC, que é uma reivin-
dicação antiga dos Estados brasileiros, desde 2003, 
quando ainda Governador do Estado, e, depois, em 
2006, pelo Estado de Mato Grosso. 

Muitas discussões foram feitas dentro do Confaz. 
Não chegamos a uma conclusão. Essas demandas 
foram parar na Justiça, e o Estado de Mato Grosso foi 
um dos precursores ao criar uma legislação específi-
ca para a entrada de produtos oriundos do comércio 
eletrônico.

Portanto, tenho hoje a satisfação aqui, como Se-
nador, de votar essa matéria, que vai regularizar e fazer 
uma distribuição melhor dos recursos hoje concentra-
dos no Estado de São Paulo e em alguns Estados que 
tiveram o privilégio de ser centros de distribuição e de 
comércio eletrônico.

Quero parabenizar aqui o Senador Renan, que 
foi o Relator da matéria, o condutor da matéria, e con-
vocar todos os Senadores do PR. Também tenho cer-
teza de que o nosso Líder Gim vai fazer o apelo para 
que o nosso bloco vote “sim”, pela aprovação dessa 
tão importante matéria para a Federação brasileira. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
encaminhar.) – Sim, da mesma forma, Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero apoiar essa proposta de 
emenda à Constituição, que traz a justiça fiscal, que 
busca um federalismo fiscal mais justo, Srª Presidente.

Para Estados como o Mato Grosso, que tenho 
a honra de aqui representar, essa PEC significa mais 
dinheiro, e mais dinheiro significa mais escola, signi-
fica mais hospitais.

E nós temos certeza de que essa não é uma re-
forma do pacto federativo de forma fatiada. Nós preci-

samos pensar o pacto federativo como um todo, com 
os royalties do petróleo, discutir a questão do SUS, da 
segurança pública dentro do que se denomina Fede-
ração: que possa trazer essa isonomia e justiça para 
as unidades federadas.

Quero cumprimentar o Senador Renan pela pos-
sibilidade desse consenso e quero dizer que votarei 
favorável a essa proposta de emenda à Constituição. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Fora do microfone.) – Obrigado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente... 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Inácio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para encaminhar.) – Quero cumprimentar as lideran-
ças, particularmente o Líder do PMDB, que, espero, 
daqui a pouco esteja conosco também na PEC dos 
jornalistas, apesar de controvérsias, mas quero res-
saltar a importância da matéria que estamos votando. 

Acho que começamos a fazer justiça tributária. O 
comércio eletrônico transformou-se em algo muito im-
portante no Brasil inteiro – no mundo e no nosso País 
ganhou grande relevo. E ajustar a nossa conduta na 
distribuição, porque isso significa distribuição de recur-
sos, lá para a nossa região Nordeste principalmente, 
especialmente. É claro, o Norte, do Senador Eduardo 
Braga, de João Pedro, de Vanessa, de tantos compa-
nheiros que estão aqui, vai se beneficiar. Mas no caso 
do Nordeste nós temos vantagens adicionais muito im-
portantes. Nós estávamos perdendo. Colocamos aqui, 
praticamente, quase que toda a Secretaria da Fazen-
da do Estado do Ceará para debater com o Senador 
Renan Calheiros, para discutir e, ao final, chegar ao 
acordo que foi patrocinado pelas mãos do Senador 
Renan Calheiros e tantos Senadores da Comissão 
de Justiça e da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que nos garantem agora uma mudança significativa 
no comércio eletrônico. 

Estamos absolutamente de acordo, para o bem 
do Ceará e do Brasil.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Antes de dar a palavra ao Senador Pimentel, vou 
ler a lista dos inscritos: Senador Flexa, Senador Rol-
lemberg, Senador Ferraço, Senador Argello, Senador 
Delcídio, Senador Eduardo Braga, Senador Jorge Viana.

Luiz Henrique também?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Fora 

do microfone.) – Eu solicitei também.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpa. Quer se inscrever também, Luiz 
Henrique.

Luiz Henrique e Lídice.
Com a palavra o Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

encaminhar.) – Srª Presidenta, quero parabenizar o 
Relator da matéria, Senador Renan Calheiros, pelo 
acordo que foi possível e que construiu em torno des-
sa matéria, atendendo aos interesses dos 26 Estados 
e do Distrito Federal, ouvindo os Secretários das Fa-
zendas estaduais, o Governo Federal. 

E aqui estamos dando continuidade a esse grande 
processo de fortalecimento do pacto federativo. Inicia-
mos com a Resolução 72, já aprovada por esta Casa, 
que entra em vigor em janeiro de 2013. Agora, estamos 
aprovando a PEC do Comércio Eletrônico, que vai à 
Câmara em seguida. Esperamos que a Câmara Fede-
ral tenha também a agilidade necessária para que, em 
janeiro de 2013, essa matéria possa entrar em vigor. 

E, em seguida, o Senado Federal deverá também 
construir um grande entendimento sobre a redistribuição 
do Fundo de Participação dos Estados, que também 
está na nossa agenda. 

Por isso, parabenizo os nossos pares pelo acordo 
aqui feito e aprovação da PEC do comércio eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Muito bem, Senador Pimentel.

Vamos agora ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 

encaminhar.) – Srª Presidenta, quero aqui parabeni-
zar todos os líderes pelo consenso que foi consegui-
do. Estamos dando um passo importante hoje. Não 
é a revisão do pacto federativo não. Isso é pontual, é 
pontual. Mas é o início. 

Quero parabenizar o Senador Renan pelo seu 
relatório, que propiciou esse acordo. 

Estamos hoje fazendo justiça a todos os Estados 
da Federação brasileira, quando partilhamos o ICMS 
das transações eletrônicas.

Quero também agradecer aos Senadores de São 
Paulo que concordaram com o acordo, porque o co-
mércio eletrônico, Srªs e Srs. Senadores, aumentou, 
de 2001, quando era da ordem de R$500 milhões, até 
2011, quando chega à ordem de R$19 bilhões, sem 
que houvesse o partilhamento que ocorre em todos os 
outros tipos de comércio.

Então, hoje estamos fazendo justiça. Já um pou-
co tarde. Mas, como dizem os mineiros, antes tarde do 
que nunca. Vamos aprovar, encaminhar à Câmara dos 
Deputados e pedir aos Deputados que façam também, 

Senador Gim, a aprovação com urgência, para que 
nós possamos colocar em prática, já valendo, a PEC 
de partilhamento do comércio eletrônico.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Para encaminhar.) – Muito obrigado, Srª Presi-
denta. Também muito rapidamente para cumprimen-
tar o Senador Renan Calheiros pela habilidade e pela 
sensibilidade que demonstrou na construção dessa 
proposta que construiu a unidade.

Quero registrar que eu fui alertado pelo Secretá-
rio de Fazenda do Distrito Federal de que a proposta 
poderia ser aperfeiçoada, incluindo também pessoa 
jurídica, que não estava explicitamente na proposta.

Essa sugestão foi acolhida pelo relator e entendo 
que regulamenta uma parte importante da economia, 
que vem crescendo muito no nosso País em função 
da expansão dos serviços de banda larga, do aces-
so à Internet e, portanto, do comércio eletrônico em 
todo o País.

Portanto, entendo que nós hoje estamos cons-
truindo um avanço, o que mostra como o diálogo pode 
produzir bons resultados, produzindo um grande con-
senso aqui no Senado na tarde de hoje.

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

– SP) – Antes de dar a palavra ao Senador Ferraço, 
conclamo as Srªs e os Srs. Senadores que estão nos 
seus gabinetes e ainda não votaram para virem à vo-
tação, porque daqui a pouco vamos encerrá-la.

Com a palavra o Senador Ferraço, depois Gim 
Argello, Delcídio, Braga, Viana, Luiz Henrique, Lídice, 
Wellington e Vital.

Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Para encaminhar.) – Srª Presidente, primeiro, quero 
cumprimentá-la pela determinação em ratificar o com-
promisso da Mesa em submeter ao plenário da Casa 
a votação pelo voto aberto, para que a transparência 
possa ser um exercício pleno na nossa atividade par-
lamentar.

Segundo, uma observação em relação à habili-
dade e à capacidade política que teve o Senador Re-
nan Calheiros.

O Senado da República é a Casa que representa 
os Estados Federados. Diferentemente das votações 
dos royalties, da Resolução nº 13, o que nós observa-
mos nesse tema é que conseguimos construir algo ab-
solutamente imprescindível no Senado: a solidariedade 
federativa. É isso o que nós buscamos; foi isso o que 
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o Líder Renan Calheiros buscou. Portanto, a votação 
dessa proposta de emenda constitucional que regu-
lamenta o comércio eletrônico atende ao conjunto os 
Estados federados, atende ao meu Estado, ao Estado 
do Espírito Santo e ao conjunto da Federação brasilei-
ra. Quero cumprimentar o Líder, Renan Calheiros, pela 
habilidade e pela capacidade política de nos coordenar 
dentro desse ambiente de convergência. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadores, nós temos oito para falar. Vou pedir 
aos Senadores que ainda não se pronunciaram para 
que sejam breves. Assim que acabarmos essa vota-
ção, vamos encerrar a sessão e abri-la de novo, três 
vezes. A não ser que a gente faça essa discussão...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidente, é apenas para pedir a V. Exª que ris-
que o meu nome da lista. Prefiro votar a apresentar 
meu encaminhamento favorável. Já defendemos essa 
matéria inúmeras vezes. Portanto, abro mão de fazer 
qualquer encaminhamento ou discurso sobre a matéria. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Eduardo Braga abre mão. Senador 
Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para 
encaminhar.) – Srª Presidente, minha vontade é a de 
abrir mão também, mas não posso deixar de falar da 
minha alegria, no dia de hoje, aqui no Senado, por ter 
sido construído um pacto federativo, pela habilidade e 
pela forma sensata, coerente, hábil e capaz do Líder do 
PMDB, Senador Renan Calheiros. Parabéns, Senador 
Renan Calheiros! Parabéns ao Líder do Governo, Sena-
dor Eduardo Braga, que também trabalhou muito esse 
tema, ao Senador Rodrigo Rollemberg, que apresentou 
uma emenda muito importante. Senador Eduardo Bra-
ga, parabéns! Sei o quanto V. Exª trabalhou para esse 
tema do comércio eletrônico. Parabenizo o Senador 
Walter Pinheiro, que também muito trabalhou esse tema. 
Destaco a habilidade do Senador Renan Calheiros por 
ter construído novamente o pacto federativo em torno 
dessa votação. Parabéns, Senador Renan Calheiros! 

Também estou muito feliz pela votação que an-
tecedeu a essa, a dos conselheiros tutelares. Fizemos 
justiça àqueles lutadores que, realmente, merecem a 
atenção da Casa de leis mais importante deste País.

Srª Presidente, logo em seguida a esta votação, 
por favor, siga a Ordem do Dia e coloque em votação 
o projeto de lei dos garçons. Por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Delcídio.

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 
encaminhar.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, 

eu gostaria de fazer um registro. Primeiro, hoje temos 
um dia importante, votando matérias importantes aqui 
no Senado e, ao mesmo tempo, votando a PEC 103. 

Esse trabalho feito com muita competência pelo 
Senador Renan Calheiros, que teve capacidade de 
articulação, que é habitual no dia a dia do Senador 
Renan Calheiros, e, ao mesmo tempo, produziu um 
texto que sem dúvida nenhuma foi bastante bem aceito 
por todas as unidades da federação. Foi um trabalho 
extenso. V. Exª, Senadora Marta, também trabalhou 
com as contribuições de V. Exª e de São Paulo para 
que aprimorássemos esse texto.

E eu fico muito feliz, porque está aqui a PEC 103, 
uma PEC de minha autoria, que trata de um tema fun-
damental para as 27 unidades da Federação. E esta 
PEC está acompanhada de outras PECs, como a do 
Senador Luiz Henrique, por exemplo, e de outros se-
nadores preocupados com a questão. E o nosso Edi-
son Lobão, nosso “Edinho”, nosso Vice-Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

Portanto, nós estamos felizes por estarmos tra-
tando do comércio eletrônico, comércio esse que ba-
sicamente estava concentrado em quatro Estados 
brasileiros, Senador e Líder Eduardo Braga. Hoje nós 
chegamos a um consenso, a um texto que atende aos 
demais Estados brasileiros, que distribui o ICMS dos 
Estados onde estão os compradores para que efetiva-
mente outras unidades viessem a ser beneficiadas. E o 
Senado responde, e responde no momento importante, 
Srª Presidenta, Senadora Marta, por uma razão muito 
simples: o e-commerce era um dos itens fundamentais 
da nossa pauta na Comissão de Assuntos Econômi-
cos e aqui no Senado Federal; como também foi o 
Projeto de Resolução do Senado nº 72, e como será 
também a grande discussão da dívida dos Estados, 
do percentual de receita, da troca desse percentual 
por investimentos, do índice de correção das dívidas.

Portanto, o Senado responde àquilo que a Fe-
deração exige, como aquilo também que nós estamos 
discutindo a questão da unanimidade no Confaz. E acho 
que junto com todas as unidades federativas vamos 
encontrar uma solução que atenda efetivamente aos 
interesses dos Estados, que diminua as desigualda-
des regionais e, ao mesmo tempo, legalize todos os 
incentivos dados aos Estados brasileiros pelos gover-
nadores à luz da Constituição, que fala no combate às 
desigualdades regionais.

Srª Presidenta, Senadora Marta, eu não podia 
deixar de destacar aqui que, com essa PEC, nós vamos 
ter uma distribuição mais justa dos recursos oriundos do 
comércio eletrônico, o comércio eletrônico, Presidenta, 
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que hoje já movimenta de 18 a R$20 bilhões ao ano e 
cresce a taxas extraordinariamente elevadas de 20%.

Portanto, fico muito feliz de ter participado desse 
trabalho, Senador Edison Lobão, meu Vice-Presidente 
lá na CAE, Senador Luiz Henrique, Senador Renan Ca-
lheiros e todos os demais Senadores e Senadoras, e 
a contribuição também do Ministério da Fazenda e do 
Secretário Executivo Nelson Barbosa, que nos ajuda-
ram a chegar a este momento, quando teremos uma 
votação esmagadora a favor da PEC 103, minha cara 
Senadora Marta Suplicy.

Presidenta, Mato Grosso do Sul agradece, por-
que Mato Grosso do Sul vai ser beneficiado com esses 
recursos, e os demais Estados brasileiros, e a gente 

fica muito feliz com isso. Só em Mato Grosso do Sul, 
são mais de 80 a R$100 milhões.

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

SP) – Quero fazer uma consulta ao Plenário, atenção.
Nós temos inscritos Jorge Viana, Luiz Henrique, 

Lídice, Wellington e Vital.
Estou pensando em abrir o painel sem prejuízo 

dos Senadores. (Pausa.)
Está bem? Então, está bom.
Pode abrir o painel, Drª Claudia.

(Procede-se à apuração.)
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Ata da 118ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Votaram SIM 60; NÃO zero.

Que beleza! Aprovado. (Palmas.)

Parabenizo o Senador Renan.
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Aprovado o texto consolidado com base na 
PEC 103, de 2011, ficam prejudicadas as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 56 e 113 e o texto 
original da Proposta de Emenda à Constituição nº 
103, bem como as Emendas nºs 1 da CCJ e 2, 3 e 
4 de Plenário.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo redação para o segundo turno constitucio-
nal que será publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
para o segundo turno:

PARECER Nº 825, DE 2012 
Comissão Diretora

Redação, para o segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 103, 
de 2011, nos termos do texto consolida-
do da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

A Comissão Diretora apresenta a redação, para o 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 103, de 2011, que acrescenta o inciso VIII-A ao § 
2° do art. 155 da Constituição Federal, para modificar 
a sistemática de cobrança do imposto sobre opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação incidente sobre as 
operações e prestações realizadas de forma não pres-
encial e que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado, nos termos do texto 
consolidado da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, aprovado pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de julho 
de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 825, DE 2012

Redação, para o segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 103, de 2011, 

nos termos do texto consolidado da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103, DE 2011

Altera o § 2° do art. 155 da Constituição 
Federal, para modificar a sistemática de 
cobrança do imposto sobre operações re-
lativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal e de comunica-
ção incidente sobre as operações e presta-
ções realizadas de forma não presencial e 
que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Con-
stituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1° Os incisos VII e VIII do § 2° do art. 155 
da Constituição Federal passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 155. .......................................................
§ 2° ...............................................................
VII – nas operações e prestações que des-
tinem bens e serviços a consumidor final, 
contribuinte ou não do imposto, localizado 
em outro Estado, aplicar-se-á a alíquota inte-
restadual e caberá ao Estado de localização 
do destinatário o imposto correspondente à 
diferença entre:
a) a alíquota interna do Estado destinatário e 
a alíquota interestadual, quando o consumidor 
final for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna do Estado remetente e a 
alíquota interestadual, quando o consumidor 
final não for contribuinte do imposto;
VIII — a responsabilidade pelo recolhimento 
do imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual de que trata 
o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuin-
te do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não 
for contribuinte do imposto;
.............................................................. ” (I R)

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor no ano subsequente ao de sua publicação oficial 
e após decorridos 90 (noventa) dias desta.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 38, DE 2004 
(Votação nominal) 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
a Constituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 38, de 2004, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio Ca-
bral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Consti-
tuição Federal, para estabelecer o voto aberto 
nos casos em que menciona, terminando com 
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator Senador Antonio 
Carlos Valadares, sob nºs:
– 1.058, de 2006, 1º Pronunciamento: (sobre 
a Proposta de Emenda a Constituição nº 38, 
de 2004), favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
– 1.185, de 2007, 2º Pronunciamento: (sobre 
a Emenda nº 2, de Plenário, à Proposta de 

Emenda a Constituição nº 38, de 2004), pela 
rejeição; e
– 974, de 2010, 3º Pronunciamento: (sobre 
as Propostas de Emenda à Constituição nºs 
38, de 2004; e 86, de 2007, nos termos do 
Requerimento nº 701, de 2009, de tramitação 
conjunta), favorável à Proposta de Emenda a 
Constituição nº 38, de 2004, nos termos da 
Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 86, de 2007, que tramita 
em conjunto.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2007 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 

à Constituição nºs 38, de 2004; e 86, de 2007)

Proposta de Emenda à Constituição nº 86, 
de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 
55 da Constituição Federal (determina o voto 
aberto para a perda de mandato de Deputa-
dos e Senadores).
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Ata da 119ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 50, DE 2006 
(Votação nominal)
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Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, ten-
do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52, 
55 e 66, da Constituição Federal, para estabele-
cer o voto aberto nos casos em que menciona, 
terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen): 
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorá-
vel, nos termos da Subemenda (Substitutivo), 
que apresenta.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 

como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Terceira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Antonio Carlos Valadares, que 
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, 
para dispor sobre a exigência do diploma de 
curso superior de comunicação social, habili-
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Ata da 120ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy e do Sr. Cícero Lucena

tação jornalismo, para o exercício da profissão 
de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, ofere-
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cendo a redação para o segundo turno.

10

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 652, DE 2011 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

do Senado nº 652, de 2011-Complementar, do 

Senador Gim Argello, que modifica as Leis nº 

8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para 

dispor sobre a aposentadoria especial dos 

garçons.

Parecer sob nº 633, de 2012, da Comissão de 

Assuntos Sociais, Relator: Senador Vicentinho 

Alves, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, de 

redação, que apresenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, ten-

do em vista a aprovação anteriormente de calendário 

especial para tramitação dessa proposição, convoca 

sessão deliberativa extraordinária para o segundo tur-

no, a realizar-se dentro de um minuto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerrada a sessão.

Vou reabri-la daqui a um minuto.

(Levanta-se a sessão às 17horas e 56 minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 17 horas e 57 minutos 

e encerra-se às 18 horas e 3 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aberta a sessão.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana. Em se-
guida, Luiz Henrique, Lídice, Wellington e Vital.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Peço a palavra, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 

ORDEM DO DIA

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 103, DE 2011

Primeira sessão de discussão em segundo 
turno da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 103, de 2011, na forma do texto aprova-
do em 1º turno, que altera o § 2º do artigo 
155 da Constituição Federal para modificar 
a sistemática de cobrança do imposto sobre 
as operações relativas à circulação de mer-
cadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação incidente sobre as operações e 
prestações realizadas de forma não presencial 
e que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.
Parecer sob nº 825, de 2012, da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação para o se-
gundo turno. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos ter-
mos do disposto no artigo 363 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante três ses-
sões deliberativas em fase de discussão em segundo 
turno, quando poderão ser oferecidas emendas que 
não envolvam o mérito.

Primeira sessão de discussão, em segundo turno.
Em discussão.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
Vou perguntar se nós não podemos discutir tudo 

na última sessão porque há mais duas.(Pausa.)
Acho que pode discutir agora.
Agora, Senador Jorge Viana. Depois vamos aos 

poucos.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Srª Presidente, para uma questão de ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós fizemos 
aqui um acordo de procedimentos. Votamos, como fi-

zemos, a PEC do Comércio Eletrônico; encerrou-se a 
sessão para se iniciar uma segunda sessão extra. E o 
acordo, na nossa compreensão, minha e do Senador 
Valadares, é de que vamos votar a PEC dos Jornalistas.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Vamos 
votar quando terminar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Não, quando terminar, não. Quando terminar, a metade 
vai para casa. Nós precisamos de quórum para votar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Inácio Arruda, um momento. Deixe-
-me explicar o que eu entendi e, então, vemos se está 
certo o seu entendimento, se está de acordo com o 
meu, ou não.

Nós vamos...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Qual é o prejuízo de votar a PEC dos jornalistas ago-
ra? Há algum prejuízo?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não. Espera um pouco. Nós vamos votar es-
sas três PECs.

Seguindo a pauta, primeiro é o voto aberto, de-
pois é a PEC dos jornalistas.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Por último a dos jornalistas?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É. De acordo com a pauta. É isso?

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente, tem o projeto de lei dos garçons também. 
Por favor...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Se for por último, vamos alterar o procedimento. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não, nós estamos ainda bem antes. Nós vamos 
votar essa PEC em que estamos no meio. Aí vai se-
guir a ordem e na ordem está a PEC dos jornalistas e 
depois... Desculpe, está o voto aberto e depois a PEC 
dos jornalistas.

Foi isso que V. Exª entendeu?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Eu entendi, embora não esteja de acordo, porque acho 
que esse procedimento pode esvaziar a votação da 
PEC dos jornalistas e causar prejuízo a um trabalho 
que se vem fazendo há mais de um ano.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, vamos pedir aos Srs. Senadores e Se-
nadoras que não esvaziem o plenário. É a única coisa 
que eu posso fazer, Senador.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Por isso, exatamente, se solicita que se faça a votação 
da PEC dos jornalistas antes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos nos esforçar...
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Nós estamos no final do semestre. Vamos nos 
esforçar para votar essas três.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – O 
projeto dos garçons, por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Acho que é um esforço que vale a pena. São 
três PECs importantes. Acho que vale esse esforço. 
Que os Senadores voltem para o plenário. Estamos 
terminando essa votação. 

Essa é a primeira sessão de discussão.
Vou permitir ao Senador Jorge Viana discutir essa 

porque aí fica um a menos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidenta.
Só queria fazer um registro, tendo em vista a im-

portância da deliberação que esta Casa toma agora. 
Queria cumprimentar os Líderes pelo acordo de en-
tendimento, mas quero cumprimentar especialmente o 
Líder, Senador Renan, que é um profundo conhecedor 
desta Casa e sabe da necessidade de uma boa enge-
nharia política para que matérias que atendam aos in-
teresses dos brasileiros e do País possam ser votadas. 

Hoje, nesta Casa, nós votamos duas matérias da 
maior importância. Uma, de relatoria do Senador Gim 
Argello, trata de algo fundamental, que são os conse-
lhos tutelares. Eu, como ex-prefeito, reafirmo aqui a 
importância dos conselhos tutelares. Queria também 
dizer que essa matéria de que V. Exª foi relator, Senador 
Renan, faz com a agenda do Congresso, do Senado 
especificamente, que é a Casa da Federação, entre 
em sintonia com os interesses da Federação. 

É fácil entender. Todas as famílias hoje já estão 
chegando perto, quem não está praticando, no comér-
cio eletrônico. Facilita a aquisição de bens necessários 
para as famílias. Mas tinha algo a ser resolvido. Difícil, 
tendo em vista o desequilíbrio que criava. Com essa 
PEC que votamos hoje, com 60 votos, sem nenhum 
contra, o Senado faz com que possamos estar mais 
perto do anseio da sociedade. 

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

SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
A matéria constará da próxima sessão, para pros-

seguimento da discussão, a realizar-se dentro de um 
minuto. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 3 minutos.)
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 (Inicia-se a sessão às 18 horas e 4 minutos e 

encerra-se às 18 horas e 6 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Aberta a nova sessão.

ORDEM DO DIA

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 103, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 103, de 2011, na forma do texto aprovado 
em primeiro turno, que altera o § 2º do art. 
155 da Constituição Federal, para modificar 
a sistemática de cobrança do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação incidente sobre as operações e 
prestações realizadas de forma não presencial 
e que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.

Em discussão. 
Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, na con-
dição de primeiro propositor da emenda constitucio-
nal aprovada em primeiro turno, que contou também 
com duas outras emendas dos Senadores Delcídio do 
Amaral e Lobão Filho, quero cumprimentar meu Líder 
Renan Calheiros pela obra de conciliação que permitiu 
uma votação unânime nesta Casa. 

Não vou tecer outras considerações, Srª Pre-
sidente, em homenagem à celeridade dos trabalhos 
desta Casa. 

Cumprimento todos os Senadores por essa de-
cisão tão importante no redesenho do pacto federa-
tivo brasileiro.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A matéria constará da próxima sessão, para pros-
seguimento da discussão, a realizar-se em um minuto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 6 minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 18 horas e 7 minutos e 

encerra-se às 18 horas e 48 minutos.)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vou abrir a sessão.

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 103, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em segundo tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
103, na forma do texto aprovado, em primeiro 
turno, que altera o §2º do art. 155 da Consti-
tuição Federal, para modificar a sistemática de 
cobrança do imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação incidente 
sobre as operações e prestações realizadas 
de forma não presencial e que destinem bens 
e serviços a consumidor final localizado em 
outro Estado.

Terceira e última sessão de discussão, em se-
gundo turno.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
O painel está aberto. Já podem votar concomi-

tantemente. Já está habilitado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srs. 
e Srªs Senadores e Senadoras, apenas para registrar, 
como os demais, a importância desta votação para 
todo o Brasil e dizer da importância da posição que V. 
Exª e os outros Senadores de São Paulo tiveram para 
fazer com que esta votação saísse por unanimidade e 
demonstrasse uma posição de grandeza em relação 
ao Brasil. Quero ressaltar o trabalho do Relator, de 
costurar ponto por ponto, como uma mulher borda-
deira, o final dessa construção de unanimidade neste 
Senado, que não é fácil de ser conquistada. Por isso, 
parabenizo a todos os Srs. Senadores e Senadoras 
que contribuíram para este momento.

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

– SP) – Com a palavra o Senador Wellington. É o úl-
timo inscrito.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, primei-
ro, quero também parabenizar por este momento que 
estamos vivendo aqui, no Senado Federal. Creio que o 
grande desafio do Brasil é fazer as mudanças necessá-

rias – após intensas negociações, o que nem sempre 
é fácil, nós o fazemos neste instante – e importantes 
para todo o Brasil.

De um lado, descentralizar a receita, aumen-
tando a capacidade de investimento de Estados e 
Municípios. O fato é que Estados e Municípios no 
nosso País perderam a capacidade de investimen-
to. Tivemos aprovação da Resolução nº 72, que co-
locou um passo novo e pôs fim à chamada guerra 
dos portos. Temos a tarefa de tratar, e aprovamos no 
Senado, a regulamentação de royalties e participa-
ção especial no pré-sal. Agora temos que tratar do 
Fundo de Participação e hoje marcamos novamente 
um tento importante. Quero parabenizar todos que 
participaram desse debate, trazendo essa bandeira 
de mudanças no pacto federativo como centro des-
se debate. Hoje comemoro com o povo brasileiro, 
com a municipalidade, com os governadores, com 
as pessoas que precisam de investimento no lugar 
onde vivem. O comércio eletrônico será bom para 
seus clientes e para os gestores, que terão maior 
capacidade de investimento.

Parabéns a V. Exª pelo importante empenho que 
teve nesse trabalho, representando tão bem o Estado 
de São Paulo. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estamos com 48 inscritos, vou encerrar com 49.

Estamos votando a PEC nº103, nos termos do 
texto consolidado pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, aprovado em primeiro turno.

Mais um voto e encerramos. 
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª 

Presidenta, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Já que estamos aguar-
dando um voto, gostaria de convidar os representes, 
os colegas do PR que ainda não votaram e lembrar 
a importância do segundo turno nessa PEC que es-
tamos votando. Tivemos 60 votos na eleição anterior. 
Acho que é inédito o que aconteceu neste Plenário: 60 
votos a 0, e temos que repetir o placar para mandar 
o recado para nossos Estados de que estamos aqui 
num grande acordo nacional, mudando a forma da co-
brança no ICMS no comércio eletrônico. 

Portanto, quero convidar os Senadores do PR 
para comparecerem ao Plenário e registrarem o seu 
voto.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pela ordem, com a palavra o Senador Eduardo 
Suplicy, que fez uma tão bela defesa da PEC. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta 
Marta Suplicy, eu gostaria de, neste momento, re-
gistrar o bom entendimento havido, inclusive entre 
nós Senadores por São Paulo – Srª Marta Suplicy, 
Senador Aloysio Nunes e eu próprio. Levamos em 
consideração a proposta encaminhada, com o acordo 
do Secretário da Fazenda de São Paulo, Andrea Ca-
labi, que averiguou que esse entendimento, apoiado 
por unanimidade, é uma solução de bom senso do 
ponto de vista da equidade de tratamento para os 
inúmeros Estados, aqueles para os quais se ven-
de e se entrega a mercadoria e para aqueles que 
produzem. Nós teremos melhor equilíbrio da Fede-
ração com essa regulamentação do ICMS sobre o 
comércio eletrônico.

Permita-me, Srª Presidenta, aqui e agora, também 
transmitir uma palavra, se o Senador Eduardo Braga 
me permitir, sobre o esporte, porque hoje haverá uma 
competição de extraordinária relevância para o futebol 
brasileiro. Eu, como torcedor do Santos, quero desejar 
boa sorte aos brasileiros corintianos na disputa com o 
Boca Juniors, com todo respeito aos argentinos. Desejo 
que haja uma grande partida, um grande espetáculo 
tanto para a Argentina como para o Brasil. Mas salve, 
salve o Corinthians!

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, primeiro, 
quero cumprimentar mais uma vez V. Exª, porque creio 
que a Federação brasileira acabou de obter uma gran-
de vitória e dar um passo muito importante quando V. 
Exª abriu o painel, concluindo a segunda votação da 
emenda que trata da regulamentação, que vai além 
do comércio eletrônico.

Ao mesmo tempo, eu gostaria de conclamar os 
Srs. Senadores, as Srªs Senadoras para permanecerem 
no plenário. Ainda há pouco, assumimos um compro-
misso com as lideranças para votar duas outras PECs. 
Portanto, aproveito para pedir às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que permaneçam no plenário, pedindo já a V. Exª 
que possa encerrar a votação do segundo turno, para 
que possamos dar início novamente a outra votação.

Agradeço a V. Exª, Presidenta.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Presidenta.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Posso encerrar antes ou V. Exª quer se pro-

nunciar?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Por favor, encerre.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerrada a votação.

Painel aberto.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Resultado: 55, SIM; 0, NÃO; 0 abstenção.

Total: 55 votos.
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
Que o Corinthians tenha a mesma sorte da PEC!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Srª Presidente. Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Quem está falando?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Ana Amélia. Desculpe, Senador 
Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não, não. Perfeito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Ana Amélia.

JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31943

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, gostaria de 
que a Mesa examinasse a possibilidade de colocar em 
votação a indicação da Drª Ana Dolores Moura Carnei-
ro de Novaes para a Diretoria da Comissão de Valores 
Mobiliários, que foi aprovada pela Comissão de Assun-
tos Econômicos. No dia 15 de julho, vence o prazo da 
Presidente da Comissão de Valores Imobiliários. E eu 
solicito à Mesa que coloque em votação a matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos ver se teremos condição, porque há um 
compromisso da Mesa em colocar duas PECs antes. 
Então vamos aguardar. Se tivermos condição, se hou-
ver gente no plenário, votamos, porque é uma votação 
nominal muito importante para correr riscos.

Com a votação, o Senador Pedro Taques...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 

Presidente, quero apenas registrar meu voto “sim” na 
última votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Pedro Taques.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidenta, pela ordem.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Randolfe. Depois vamos 
à matéria do voto aberto, segundo entendimento. Se-
nador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
é só para registrar, no primeiro turno da PEC do voto 
eletrônico, meu voto favorável. 

O segundo encaminhamento V. Exª já deu. É funda-
mental nós votarmos agora a PEC do voto aberto. Para 
o Senado da República – mesmo o próximo processo de 
julgamento não ocorrendo sob a égide do voto aberto 
–, é fundamental, no dia de hoje, mostrar à sociedade 
brasileira, dar essa demonstração à República da dis-
posição do Senado em acabar com esse instituto, que 
é o manto da impunidade, que é o voto fechado. Então, 

quero saudar V. Exª já pelo encaminhamento para nós 
votarmos agora, de imediato, a PEC do voto aberto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidenta, pela ordem.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, pela or-
dem. Queria orientar a Bancada que, nessa votação 
do voto aberto, vamos concordar em fazê-la agora, vo-
taremos a favor do voto aberto, mas, logo em seguida, 
Srª Presidente, gostaria de que a senhora colocasse 
o projeto de lei dos garçons, por favor.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Temos aqui um pedido de preferência para 
apreciação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, sobre o substitutivo apresentado pela CCJ na 
Proposta de Emenda à Constituição nº 38. Esse, de 
preferência, seria para votar o do Senador Alvaro Dias.

Mas, primeiro, eu vou ler, vou introduzir o tema 
e, depois, votamos o requerimento, que, se aprovado, 
votamos a do Senador Alvaro Dias. Do contrário, vo-
tamos conforme acordado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 

a Constituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 38, de 2004, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio Ca-
bral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Consti-
tuição Federal, para estabelecer o voto aberto 
nos casos em que menciona, terminando com 
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator Senador Antonio 
Carlos Valadares, sob nºs:
– 1.058, de 2006, 1º Pronunciamento: (sobre 
a Proposta de Emenda a Constituição nº 38, 
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de 2004), favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
– 1.185, de 2007, 2º Pronunciamento: (sobre 
a Emenda nº 2, de Plenário, à Proposta de 
Emenda a Constituição nº 38, de 2004), pela 
rejeição; e

– 974, de 2010, 3º Pronunciamento: (sobre as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004; e 86, de 2007, nos termos do Requeri-
mento nº 701, de 2009, de tramitação conjunta), 
favorável à Proposta de Emenda a Constituição 
nº 38, de 2004, nos termos da Emenda nº 3-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudiciali-
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Ata da 121ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy

dade da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2007, que tramita em conjunto.

A Presidência esclarece que as Propostas de 
Emenda à Constituição nº 38, de 2004, e nº 86, de 
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2007 tiveram a sua discussão encerrada em 7 de no-
vembro de 2007.

Vamos passar à votação, mas há um requerimen-
to e também temos que conceder a palavra aos que 
tiverem interesse em utilizá-la.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidenta, para encaminhar, como 
autor do requerimento.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidenta, apenas para esclarecer.

Parece-me que há um consenso em relação à 
votação da PEC do voto aberto para o decoro parla-
mentar. No entanto, não há consenso com relação ao 
voto aberto para autoridades e demais situações pre-
vistas não apenas na Constituição, mas também no 
Regimento interno do Senado.

Portanto, solicito à Mesa que possamos fazer o 
encaminhamento da votação, com preferência para a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, 
que trata especificamente do voto aberto para quebra 
de decoro parlamentar. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Acho ótima ideia, de bom-senso; mas, para fazer 
isso, a gente precisa, primeiro, votar o requerimento.

Então, vou fazê-lo neste momento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Srª. Presidente, para encaminhar o re-
querimento, como autor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, na mesma linha de argu-
mentação do nobre Líder do Governo.

Existe, prevista na Constituição da República e 
também em legislação esparsa e no Regimento Interno, 
uma série de casos em que se delibera no Congresso 
Nacional ou no Senado por voto secreto. Eu cito um 
exemplo: escolha de autoridades. Nós vamos esco-
lher daqui a pouco, provavelmente, uma autoridade, 
como embaixadores, escolha de dirigentes de agên-
cias reguladoras, de ministros de tribunais superiores, 
de chefes de missão diplomática; o veto; a escolha da 
Mesa Diretora das Casas. Em todos esses casos, a 
Constituição e a legislação preveem o voto secreto.

Não há consenso, nem é prudente, na minha opi-
nião, por exemplo, transformar em voto aberto o voto 
secreto no veto. O voto secreto no veto é uma forma 
de resguardar a independência dos parlamentares 
contra as pressões, às vezes, indevidas do Executivo.

Consenso existe em relação à deliberação quanto 
à perda de mandato por comportamento incompatível 
com o decoro parlamentar, que é justamente o objeto 
da Emenda nº 86, de autoria do Senador Alvaro Dias.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Acredito que as...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ... palavras do Senador Aloysio Nunes foram 
bastante convincentes e esclarecedoras.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Vou encaminhar pelo PMDB, Srª. Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um momento. Vou pedir para limpar o painel, 
Drª Claudia.
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Ata da 122ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy

Vamos votar esse requerimento enquanto ouvi-
mos as discussões. É sobre esse assunto que V. Exª 

e o Rollemberg também querem falar?
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– É sobre o requerimento de preferência.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, vamos limpar o painel.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Srª Presidenta, nós vamos fazer 
a votação nominal do requerimento?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não. O requerimento é votação simbólica. Então, 
nós temos de esperar quem queira discutir. Desculpe-
-me, Senador Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Presidente, estou encaminhando o requerimento. 
Estou encaminhando o requerimento ainda.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem a palavra.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Presidente.

Srª Presidente, nós achamos que essa seria uma 
oportunidade extraordinária para que nós radicalizás-
semos na direção da transparência. Entretanto, não é 
esse o consenso da Casa. Entre o bom e o ótimo, nós 
precisamos ficar com o bom, entendendo que estamos 
dando um excepcional primeiro passo. Mas outros pas-
sos precisarão ser dados, para que nós possamos exer-
cer a transparência, até porque mandato político não é 
propriedade de nenhum de nós; mandato político é pro-
priedade da população. E nós precisamos, sim, exercê-
-lo com transparência, dando à população capacidade 
de exercer o controle social sobre os nossos mandatos.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Srª Presidenta...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Rollemberg e, aí, 
votamos o requerimento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
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Ata da 123ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy

– Srª Presidenta, em primeiro lugar, quero cumprimen-
tar V. Exª, parabenizá-la pela decisão firme de colocar 

esse tema em votação na tarde/noite de hoje. Este é 
um momento histórico do Senado Federal, e tenho dito 
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reiteradas vezes daquela tribuna que estamos avan-
çando muito na consolidação da democracia no nosso 
País ao aprovar a Lei da Transparência, de autoria do 
Senador Capiberibe, ao aprovar a Lei da Ficha Limpa, 
a Lei de Acesso à Informação Pública, a implantação 
da Comissão da Verdade, e o próximo passo importan-
te para o aprofundamento da democracia no Brasil é a 
aprovação do voto aberto. Eu gostaria de votar a pro-
posta mais ampla do voto aberto em todas as votações 
do Senado Federal, mas, se o entendimento possível 
neste momento é em torno da Emenda à Constituição 
nº 86, que torna o voto aberto apenas para apreciação 
de cassação de mandatos de parlamentares, entendo 
que já é um avanço. E, portanto, vamos votar favoravel-
mente a essa proposição e continuaremos nossa luta, 
no sentido de ampliar o voto aberto para as demais 
apreciações a serem feitas no plenário do Senado. 

Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a V. 
Exª, Presidenta.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem, para encaminhar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.

Com a palavra o Senador Randolfe, depois, o 
Senador Paim.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, é lógico que a vontade era ampliarmos 
na proposta de emenda à Constituição, mas, como diz a 
velha máxima, entre o ótimo e bom, se é possível o bom, 
avancemos nesse sentido. Já é formidável o Senado da 
República, no dia de hoje, acabar com o voto secreto 
para votações de apreciação do decoro parlamentar.

Quero aproveitar e encaminhar o voto do PSOL 
favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 86, 
de 2007, do Senador Alvaro Dias, que institui o fim do 
voto secreto para os processos de quebra de decoro 
parlamentar, e adiantar na conversação, aqui, com os 
Líderes Eduardo Braga, Pimentel, entre as lideranças, 
a solicitação a V. Exª para suspendermos o interstício, 
para hoje votarmos em todos os turnos a proposta de 
emenda à Constituição que institui o voto aberto no 
Congresso Nacional.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Rollemberg.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Rol-
lemberg já falou.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF) 
– É só para reforçar a posição de que possamos também 
superar o interstício, Srª Presidenta, e votar ainda hoje, 
também, o segundo turno desta proposta de emenda à 
Constituição, a exemplo do que fizemos por acordo na 
votação da proposta de emenda à Constituição. 

Ao final da apreciação das PECs, em seguida à 
PEC dos jornalistas, gostaria de manifestar o nosso 
apoio à apreciação do projeto do Senador Gim Argello 
referente aos garçons, que nos prestigiam hoje aqui 
nesta Casa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Taques, Jayme Cam-
pos, Ana Amélia e Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidente, eu pedi antes do Rollemberg, estou há meia 
hora esperando; o Rollemberg falou duas vezes. V. Exª 
não me passou a palavra.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Peço desculpas. Com a autorização dos se-
guintes, com a palavra o Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Presidenta.

Presidenta, eu sou autor da PEC 50. Não sei 
por que o medo do voto secreto em outras situações. 

Eu estou na Casa há 26 anos. Para aqueles que 
falaram do veto, eu quero lembrar que já apreciamos, 
aqui nesta Casa, mais de cinco mil vetos. Sabem quan-
tos foram derrubados? Nenhum, porque o parlamentar 
dá um discurso para um lado e vota pelo outro; desses 
cinco mil projetos de que eu falo, a maioria votada por 
unanimidade. Vetado, o veto é mantido. Alguém men-
tiu; alguém esta faltando com a verdade. 

Por que o medo de assumir as suas posições? 
A Presidenta, quando veta uma matéria, ela es-

creve no papel e manda para cá, inclusive: “Vetei de-
vido a isso, isso, isso, aquilo.” Por que o parlamentar 
não pode assumir sua posição em relação ao veto? 

Eu acho lamentável nós não incluirmos...
A minha é total, geral e irrestrita: eu tiro a pala-

vra voto secreto da Constituição. Mas nem botar, se-
quer, o veto? 

Eu acho que é um temor que permite, inclusive, 
a negociação entre aqueles que acendem uma vela a 
Deus e uma ao diabo, que isso é o real. 

Ter medo de votar um veto? Então tem que sair 
da vida pública!

Sou da base do Governo, mas bote aqui em vota-
ção o fator previdenciário para ver como é que eu voto? 
Votarei a favor de acabar com o fator previdenciário, 
por exemplo. Não tem que ter medo. Nós todos que 
temos uma história de luta – e chegamos todos aqui –, 
eu sei que ninguém aqui tem medo do voto aberto. Por 
isso que faço um apelo: se é uma votação parcial, pelo 
menos, vamos incluir a questão do veto. Repito: cinco 
mil projetos aprovados, e nenhum derrubado, porque 
alguém se esconde atrás do voto secreto.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu quero fazer uma pergunta ao Plenário. 
Faço uma sugestão de votarmos agora a preferência, 
porque é uma votação simbólica, aí continuamos a 
discussão, porque a outra votação é nominal. Quero 
perguntar, principalmente ao Senador Taques, ao Se-
nador Jayme e à Senadora Ana Amélia se posso ter 
esse entendimento?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sim.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Jayme também?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, eu vou apenas 
fazer uma proposta aqui. 

Eu concordo com a proposta de V. Exª. Entretan-
to, como nós vamos votar essa PEC, evidentemente 
vai haver encaminhamento das lideranças. Não custa 
nada abrirmos o painel, entrarmos em processo de 
votação e nos encaminhamento pelas lideranças e 
demais Senadores. 

Acho que seria muito produtivo e nós poderemos 
votar mais algumas matérias no dia de hoje, inclusive 
a indicação da D. Ana Dolores para a CVM.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Se formos rápidos, poderemos, mas...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Mas eu acho de bom alvitre nós iniciarmos o processo 
de votação, nada impedindo o encaminhamento das 
lideranças aqui nesta Casa. 

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

– SP) – Eu estou sendo informada de que as duas 
não podem ser votadas concomitantemente. Só uma.

Então não dá para fazer, senão teria tido tam-
bém a boa ideia.

Bom, vamos votar primeiro o...
Nos termos do art. 311, inciso 3º, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro 
preferência para a apreciação da Proposta de 
Emenda à Constituição 86, de 2007, sobre o 
substitutivo apresentado pela CCJ na Proposta 
de Emenda à Constituição nº 38/2004. 

Assinado pelo Senador Aloysio Nunes. 
É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 635, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, inciso III, do Regimento 

Intenro do Senado Federal, requeiro preferência par 
aa apreciação da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 86/2007 sobre o substitutivo apresentado pela CCJ 
na Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2004.

Sala das sessões, 4 de julho de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os Senadores e Senadoras que estão de acordo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Tem o voto contrário do Senador Paim.
Aprovado. 
Então, agora nós vamos para a votação, em pri-

meiro turno, da PEC nº 86, de 2007, primeiro signatá-
rio, Senador Alvaro Dias.

É o seguinte o item na íntegra:

Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2007 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 38, de 2004; e 86, de 2007)

Proposta de Emenda à Constituição nº 86, 
de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 
55 da Constituição Federal (determina o voto 
aberto para a perda de mandato de Deputa-
dos e Senadores).

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Pedro Taques.

Está aberto o painel.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Mas, Presidente, eu quero esclarecer V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Desculpe.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – A 

senhora não entendeu bem o que eu propus, nem a 
Claudia Lyra, nossa Secretária-Geral. Eu propus essa 
votação. Todavia, que nós votássemos e, pelo fato, 
depois da conclusão dessa votação, nós entraríamos 
na outra votação de indicação. Não são as duas no 
mesmo processo de votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Entendi. 

Isso teria então que ter entendimento com o 
Plenário e com as lideranças. Eu não vou decidir isso 
sozinha.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Estou só esclarecendo V. Exª.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não tem problema.

Eu quero o pronunciamento dos Líderes. Há al-
gum contrário? Se estiverem de acordo, não precisam 
falar. Se houver um contrário, já fala. (Pausa.)

Então, de acordo.
Senador Jayme Campos, Senadora Ana Amélia, 

temos o acordo dos Líderes. Faremos isso.
Bom, agora estamos votando...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-

sidente, é apenas para encaminhar o voto “sim”.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 

Presidente, pela ordem. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Agora eu tenho que dar preferência aos Se-
nadores Taques, Jayme e Ana Amélia, que estavam 
inscritos e ainda não fizeram uso da palavra.

Senador Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, imaginem se cada um de nós tivesse um anel 
e, ao colocarmos esse anel, o cidadão ficaria invisível. 
Platão disse isso no livro A República: nós faríamos coi-
sas impensáveis se fôssemos invisíveis. O voto secreto 
é isso. Segundo um político famoso, dá vontade de trair.

Srª Presidente, na República, tudo deve ser dado 
ao cidadão. Existe um ditado, um adágio que diz: quisquis 
populo. Qualquer do povo tem o direito de saber o que 
o seu representante está a votar. Por isso, encaminho o 
voto favorável a esta proposta de emenda à Constituição.

Não podemos ter receio. Senador ou Deputado 
que não aguenta pressão tem que voltar para casa. Se 
não tem responsabilidade de votar com a sua consci-
ência não pode ser Senador, não pode ser Deputado.

Por isso, vou votar “sim”, em nome da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Jayme. Depois, Senadora Ana Amélia, 
Paulo Davim e Wellington.

Peço ao Senador Cícero Lucena para vir aqui 
à mesa.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Se-
nador Blairo também. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra, Jayme Campos.

Senador Jayme Campos, desistiu de falar?
É Blairo Maggi? Mas o senhor atendendo a qual...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª 

Presidente, brinquei com o Senador Pedro Taques: 
parece que estou com um anel. A senhora não me 
enxerga daqui.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está bem...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – É só 
para fazer um encaminhamento pelo PR. Vamos votar 
pelo “sim” também, para abertura do voto quando da 
cassação de mandato parlamentar.

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

SP) – Lembro aos Senadores que o painel está aberto. 
E quem está nos seus gabinetes, é votação nominal.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – O DEM enca-
minha também e recomenda para a bancada o voto 
“sim”. Voto “sim”, voto aberto.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para en-
caminhar. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, 
Srª Presidente Marta Suplicy. 

Queria expressar a minha alegria, nesta noite, 
de votar esta PEC. Gostaria que todas elas, tratando 
do mesmo assunto de voto aberto, fossem votadas. 

Estamos tratando aqui de um entendimento polí-
tico. Como disseram os Senadores que me antecede-
ram, estamos fazendo o possível numa matéria em que 
a sociedade espera de todos nós que tenhamos essa 
responsabilidade de fazer um voto aberto. Que seja o 
primeiro passo. E as demais também, da mesma forma. 

O Partido Progressista está apoiando a PEC 86, 
pelo voto aberto, de autoria do Senador Alvaro Dias. 
E apoiamos também a PEC do Senador Paulo Paim, 
que não está sendo apreciada agora, e do ex-Senador 
Sérgio Cabral.

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

SP) – Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

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

– SP) – Como?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 

AL) – Os Srs. Senadores estão perguntando se nós 
vamos votar o 2º Turno agora, se vai demorar, se vai 
ter discussão.

Era só essa informação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Se tiver um calendário especial aprovado pelo Ple-
nário, eu acho que quanto mais pudermos votar, ótimo.

Acabando esta aqui, nós votamos a CVM, depois 
votamos Jornalista e depois, se tiver mais para votar, 
também votamos.

Eu vou pedir para o Senador Cícero Lucena as-
sumir a Presidência durante alguns minutos.
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A Srª. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente, o PSB concorda com o 
calendário especial para a PEC dos Jornalistas.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– O PCdoB, Srª Presidente, vota favoravelmente ao 
voto aberto.

É o voto do PCdoB.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O 

PRB também encaminha o voto “sim” na questão da 
emenda e também concorda com o calendário.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB encaminha o voto “sim”, favorável 
ao voto aberto.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-
sidente, eu estava com a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Srs. Senadores a palavra está com o 
Sr. Senador Paulo Davim.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pelo PMDB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – A palavra está com o Sr. Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
essa matéria que no momento está em votação é o tipo 
da matéria que deixa a todos nós satisfeitos, porque 
nós estamos votando uma matéria que, seguramente, 
aprimora a democracia neste País, e eu não consigo 
enxergar a democracia sem transparência.

Essa é uma matéria que dá transparência às 
ações desta Casa e dos Srs. Senadores. Como foi dito 
aqui, reiteradas vezes, não é o ótimo, mas é o bom, é 
o primeiro passo.

Quero também dar a sugestão, Sr. Presidente, para 
que a Mesa desse celeridade a essas votações. Então, 
na medida em que fosse aberto o painel, que todos os 
Senadores votassem de forma que pudéssemos promo-
ver a abertura do painel e em seguida a nova votação.

Então, com celeridade, com metodologia, eu te-
nho absoluta certeza de que este Plenário, na tarde e 
noite de hoje, renderá muito mais.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Obrigado, Senador Paulo Davim.

Com a palavra...
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 

Presidente, antes de fechar esse acordo eu, pela lide-
rança, gostaria que colocasse para votar a matéria dos 
Garçons, que estão aqui no nosso plenário.

Antes de votar o segundo turno das PECs, que 
se coloque para votar, por favor, a matéria dos garçons.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Ainda, pela ordem de discussão, a palavra está 
com o Senador Wellington, depois Valadares, depois 
Ricardo Ferraço e Gim Argello.

Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pelo Partido dos Trabalhadores, eu quero aqui também 
dizer da importância dessa PEC que aprovamos hoje. 
Aliás, todas elas, tanto a que regulamenta Conselho 
Tutelar, como a que acabamos de votar aqui, relacio-
nada à regulamentação do comércio eletrônico, e ainda 
agora a votação dessa PEC nº 86, sobre o voto aberto. 
Espero que, ainda, a PEC dos jornalistas. 

Vejam, estamos aqui tratando de um projeto há mui-
to tempo apresentado a esta Casa pelo Senador Paulo 
Paim. Fala sobre a necessidade de ter o dono do nosso 
mandato, o povo brasileiro, conhecimento de nossas po-

sições, de transparência. É por essa razão que o Parti-
do dos Trabalhadores se soma aqui a todos os partidos 
que defendem a democracia, a transparência, para que 
tenhamos, aqui, a aprovação dessa PEC. Espero que, a 
exemplo da anterior, quem sabe, por unanimidade.

Era isso, Sr. Presidente. Minha orientação é o 
voto “sim”. Convidamos todos os Parlamentares para 
comparecerem, para se fazerem presentes e, espero, 
votarem favoravelmente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Com a palavra o Senador Antonio Car-
los Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, é para encaminhar a 
votação ou para discussão?

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Para discussão.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como todos sabem, a primeira que proposta que surgiu 
aqui, nós últimos anos, de voto secreto para cassação 
de mandato por falta de decoro parlamentar surgiu com 
o Senador Sérgio Cabral, no ano de 2004, quando S. 
Exª exercia o mandato de Senador da República. De-
pois, foi eleito governador. Em seguida, houve outras 
propostas, como a do Senador Paulo Paim, que é de 
voto aberto para tudo, e a do Senador Alvaro Dias, que, 
especificamente, estabelece a regra de voto aberto 
para a cassação de mandato. 

Eu fui designado pela Mesa como Relator para 
consolidar todas as propostas que tramitavam na Casa 
a respeito deste assunto: voto secreto ou voto aber-
to; e eu fiz um substitutivo que englobava não só o 
voto aberto para cassação de mandato por quebra de 
decoro parlamentar, como também outros assuntos; 
escolha de magistrados dos tribunais superiores in-
clusive Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal, 
STJ, escolha do Presidente do Banco Central e seus 
diretores, escolha do Procurador-Geral da República, 
o veto presidencial e assim por diante. 

Fiz uma pesquisa, dois anos atrás, entre todos os 
Srs. Senadores, da última legislatura e o voto aberto 
para a cassação de mandato prevaleceu, venceu na 
legislatura passada; tenho certeza de que vai preva-
lecer nesta legislatura, com o voto que será acolhido 
dentro em pouco pela Presidenta Marta Suplicy. 

O voto aberto, Srª Presidenta, ao invés de ser 
um instrumento de proteção do parlamentar, é um 
instrumento que oculta muitas intenções. O voto se-
creto começou na época do absolutismo, onde o par-
lamento tinha que se proteger da vontade única que 
predominava, que era a vontade do monarca, onde o 
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parlamento tinha um poder muito inexpressivo e muito 
abaixo do poder dominante do monarca. 

Então, para proteger não só a sua ação política, 
como até a sua própria vida, o voto secreto era ne-

cessário naquela época. Hoje em dia quem protege o 
parlamentar que vota aberto não é o monarca, não é o 
presidente, quem protege é o povo, porque o povo está 
acompanhando a nossa ação, o povo está acompa-
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nhando o nosso movimento que fazemos aqui dentro; 
se nós votarmos aberto em torno de qualquer ques-
tão, inclusive da cassação de mandato, quem detém 
o poder, a vontade de nos colocar aqui nesta Casa é 
o povo, que é o destinatário da nossa ação e para o 
qual nós lutamos no dia a dia para melhorar a sua vida, 
para acabar com as disparidades sociais, promover a 
democracia e defender a liberdade.

Por isso, Srª Presidenta, antes de terminar, eu 
gostaria de mais uma vez enfatizar a necessidade – 
eu aprovo e o PSB já assinou – o calendário especial 
para a PEC dos jornalistas. 

Eu voto “sim” à proposta do voto aberto.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Vala-
dares, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Temos mais o Senador Ferraço, Argello, Ran-
dolfe, Benedito de Lira e Pimentel.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Sérgio Souza também?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Quero me inscrever.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É o último.

Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Apenas para um esclarecimento antes do encami-
nhamento.

Existe acordo e consenso para quebrarmos o 
interstício e votarmos ainda hoje o segundo turno. A 
proposta que faço aos nossos pares e colegas é que 
possamos iniciar o processo de votação e aí, no se-
gundo turno, fazermos o debate...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Todos de acordo?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Todos aque-
les que estiverem trabalhando na linha da aprovação 
do voto em aberto, que possamos iniciar a votação 
de imediato e aí, no segundo turno, possamos fazer o 
debate mais ampliado, como forma de acelerarmos o 
processo de votação, tendo em vista que temos con-
senso firmado em torno do interstício, da quebra do 
interstício parlamentar.

Vamos votar, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Já chegou o requerimento. Vamos votar o re-

querimento depois.

Agora, Gim Argello. (Pausa.)

O Gim Argello não vai usar a palavra.

Randolfe. (Pausa.) 

Não está.

Benedito de Lira.

(Manifestação fora do microfone.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Espera aí. Deixa o Benedito falar, depois você 

fala, Senador Randolfe..

(Manifestação fora do microfone.)

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 

Então, deixa-me para o segundo turno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Ah, querem falar no segundo turno.

Pimentel, a mesma coisa? (Pausa.)

Segundo turno.

Sérgio Souza, para o segundo turno.

Vamos apurar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram 56 SIM; 1 NÃO; Zero abstenção; Total: 
57 votos.

Aprovada.
Aprovada em primeiro turno, há sobre a mesa 

redação para o segundo turno, que será publicada na 
forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo redação 
para o segundo turno:

PARECER N° 826, DE 2012 
(Comissão Diretora)

Redação, para o segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 86, de 2007.

A Comissão Diretora apresenta a redação, para 
o segundo turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição n° 86, de 2007, que altera o § 2° do art. 55 da 
Constituição Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2012.

ANEXO AO PARECER N° 826, DE 2012

Redação, para o segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 86, de 2007.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° , DE 2011

Altera o § 2° do art. 55 da Constituição Fede-
ral, para estabelecer que a perda de manda-

to será decidida por voto aberto nos casos 

que especifica.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-

nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-

tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 

texto constitucional:

Art. 1º O § 2º do art. 55 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 55. .........................................................

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

§ 2º Nos casos dos incisos, I, II e VI, a perda 

do mandato será decidida pela Câmara dos 

Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria 

absoluta e voto aberto, mediante provocação 

da respectiva Mesa ou de partido político re-

presentado no Congresso Nacional, assegu-

rada ampla defesa.

.............................................................. ”(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-

gor na data de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Chegou à Mesa um requerimento – isso é 

importante – do calendário especial para a PEC nº 

86, de 2007, a fim de que o segundo turno da matéria 

seja aprovado conforme sessões convocadas para o 

dia 4, hoje, na forma que segue: segundo turno, 4/07...

Bom, é um minuto – como nós fizemos ante-

riormente. Fazemos um minuto, tem a assinatura de 

todos os Líderes.

É o seguinte o requerimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Votação do requerimento.

Os Senadores que aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)

Está aprovado.

Então, encerramos esta sessão, damos um mi-

nuto e começamos a próxima.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerramos esta sessão, damos um minuto e 

começamos a próxima.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 mi-

nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 18 horas e 49 minutos 

e encerra-se às 18 horas e 50 minutos.)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Abrimos a sessão. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Presidenta, por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Inscreva-me também, por favor. Levantei a mão para 
pedir minha inscrição.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Ok, obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N º 86, DE 2007

Primeira sessão de discussão, em segundo tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição n º 
86, de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 
55 da Constituição Federal. Determina o voto 
aberto para perda de mandato de Deputados 
e Senadores. Parecer sob nº ..., de 2012, da 
Comissão Diretora, relator ..., oferecendo a 
redação para o segundo turno.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante três ses-
sões deliberativas, em fase de discussão, em segundo 
turno, quando poderão ser oferecidas emendas que 
não envolvam o mérito. 

Primeira sessão de discussão, em segundo turno. 
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

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

– SP) – Não quer colocar na última todos esses ins-
critos? Melhor, não é? Aí a gente encerra.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Melhor. Era exatamente isso...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, vamos encerrar a sessão, vamos dar 
um minuto e depois vamos dar a palavra só no final.

É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 38, DE 2004

Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 

2004, tendo como primeiro signatário o Sena-

dor Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 

66, da Constituição Federal, para estabelecer 

o voto aberto nos casos em que menciona, ter-

minando com o voto secreto do parlamentar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 mi-

nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 18 horas e 51 minutos 

e encerra-se às 18 horas e 52 minutos.)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está aberta a 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2007 

(Tramita em conjunto com a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 38, de 2004

Segunda sessão de discussão, em segundo 

turno, da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatá-

rio o Senador Alvaro Dias, que altera o §2º do 

art. 55 da Constituição Federal e determina o 

voto aberto para a perda de mandato de De-

putados e Senadores.

Não havendo neste momento quem queira usar 

da palavra, encerro a sessão e convoco outra para 

daqui a um minuto.

É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 38, DE 2004

Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 

2004, tendo como primeiro signatário o Sena-

dor Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 

66, da Constituição Federal, para estabelecer 

o voto aberto nos casos em que menciona, ter-

minando com o voto secreto do parlamentar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 52 mi-

nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 18 horas e 53 minutos 

e encerra-se às 19 horas e 36 minutos.)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está aberta a

ORDEM DO DIA

Item 1:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2007 

(Tramita em conjunto com a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 38, de 2004)

Terceira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Alvaro Dias, que altera o §2º do 

art. 55 da Constituição Federal e determina o 
voto aberto para a perda de mandato de De-
putados e Senadores.

É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 
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(Tramita em conjunto com a Proposta de Emenda 
a Constituição nº 86, de 2007)

Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 
2004, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 
66, da Constituição Federal, para estabelecer 
o voto aberto nos casos em que menciona, ter-
minando com o voto secreto do parlamentar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em discussão a proposta. (Pausa.)

Pode desligar o painel.
Enquanto os Senadores votam, dou a palavra, 

finalmente, ao Senador Randolfe. Rodrigues.
Desculpe-me, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL– AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Por nada, Srª 
Presidente. O seu encaminhamento foi o melhor neste 
momento para darmos a agilidade e a celeridade que 
esta necessidade exige, a necessidade de acabarmos 
com o voto secreto no Congresso Nacional.

Quero cumprimentar V. Exª por pautar e dar ce-
leridade a esse tema.

Quero aqui cumprimentar os Senadores autores 
das outras propostas de emenda à Constituição e, em 
especial, o Senador Paulo Paim.

É verdade: gostaríamos de estar votando aqui o 
fim do voto secreto em todas as instâncias, mas clara 
e notadamente não há acordo entre os Líderes para 
votarmos o fim do voto secreto em todas as possibi-
lidades estabelecidas na Constituição da República.

O importante é que, no dia de hoje, nós estamos 
pondo fim ao voto secreto para os processos de quebra 
do decoro parlamentar – e, nesse caso específico, o 
voto secreto funcionava como um manto que encobria 
a impunidade –, sem prejuízo das outras propostas de 
emenda à Constituição, notadamente a proposta do 
querido senador Paulo Paim, com a qual eu concordo, 
que estabelece o voto aberto para todas as possibili-
dades que hoje são aventadas na Constituição.

Nós continuaremos com o trâmite das outras pro-
postas que existem aqui para pôr fim ao voto secreto, 
mas é importante, neste momento, Srª Presidente, na 
semana que antecede um dramático processo de vota-
ção no Senado da República, que ocorrerá na próxima 
quarta-feira, sobre a quebra de decoro parlamentar de 
um de seus membros. É importante, mesmo não valendo 
essa decisão de hoje para a próxima quarta-feira, o ges-
to que o Senado, antes da Câmara dos Deputados, dá 
hoje à Nação, à República, pondo fim a esse instituto da 
impunidade, a esse manto da impunidade para os casos 
de quebra de decoro parlamentar, que é o voto secreto.

Então, quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar 
o Senador Alvaro Dias, autor dessa proposta de emen-
da à Constituição, cumprimentar os outros autores de 

propostas de emenda à Constituição, reafirmando que 
eles tenham a certeza de que, hoje, estamos fazendo 
um gesto importante para a República, importante para 
a Nação, sem prejuízo da continuidade da tramitação 
de suas propostas que põem fim ao voto secreto nas 
outras possibilidades da Constituição.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Srª Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Vital.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem.) – É uma questão de esclarecimento, Srª Pre-
sidente, sobre o ordenamento dos nossos trabalhos.

Primeiro, quero cumprimentar os autores da PEC, 
somando-me às manifestações do Senador Paulo Paim, 
extremamente lúcidas e coerentes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estão inscritos os Senadores Benedito de Lira, 
Pimentel, Sérgio Souza, Rollemberg, Eduardo Lopes...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Eu pedi a palavra pela ordem a V. Exª...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pela ordem, mas...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – É 
uma questão de esclarecimento, para que V. Exª infor-
me ao Plenário quais serão os procedimentos após a 
votação dessa PEC.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós votamos essa PEC; depois, votamos o 
nome aprovado para a CVM; a seguir, os jornalistas. 
Então, perguntarei se...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Os garçons.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – (...) estão dispostos e se temos quórum para 
continuarmos a votar os outros itens da pauta.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sugiro os garçons, o PL sobre as aposentadorias es-
peciais para os profissionais garçons.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu terei o maior entusiasmo em colocá-lo em 
votação, mas não vou arriscar se não tiver número no 
plenário. Vamos ver se o Plenário permanece. É uma 
lei que precisará de votação, senão ela cai e, depois, 
não tem mais. E a votação dos promotores ficará para 
a semana que vem. Já conclamo os Senadores: na 
terça-feira, teremos votação nominal importante. Na 
terça, na quarta e, se não der para votar o orçamento 
na quarta ao final do dia, será na quinta pela manhã. 
E aí acabou.

Benedito de Lira com a palavra.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente cumprimento V. 
Exª pela maneira rápida e ágil pela qual está tocando 
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esta sessão; em segundo lugar, cumprimentar o Se-
nador Alvaro pela iniciativa desta proposta de emenda 
à Constituição.

O processo legislativo, a cada dia, se atualiza e 
se qualifica, Srª Presidente, porque, na verdade, todos 
nós que somos detentores de mandato temos que ter 
absoluta transparência nas nossas decisões. O que 
temos feito é exatamente o contrário de outros cole-
giados. Por exemplo, nos tribunais superiores, os votos 
são claros e abertos; nos tribunais de contas, os votos 
também são abertos nos julgamentos. E aqui há uma 
restrição, com a qual estamos acabando, no que diz 
respeito à cassação de mandatos eletivos.

Agora, é interessante, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que possamos acabar, definitivamente, com 
o voto secreto para todas as ações, para tudo, para 
veto, para reeleição de Mesa, porque não há motivo. 
Aí, sim, a transparência está aí. O sujeito, ao assumir 
o compromisso para votar matéria a, b ou c, tanto vota 
secreto como vota aberto, porque o voto secreto, real-
mente, esconde a verdade. Muitas vezes, as pessoas 
querem votar de uma forma, mas o voto secreto faz 
com que ele possa ter um manto naquilo que ele não 
quer assumir publicamente.

Por isso, Presidenta, cumprimento V. Exª. Vamos 
tocar. Esse é o primeiro passo. Os passos seguintes 
virão, não tenho a menor dúvida. O voto aberto conta 
com o meu apoio.

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

SP) – Com a palavra o Senador Pimentel.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-

sidente, só lembrar que estou inscrito.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero 
parabenizar a V. Exª pela forma como tem conduzido os 
trabalhos desta Casa, em especial esta sessão, nesta 
quarta-feira, em que já permitiu votar a emenda cons-
titucional que trata do comércio eletrônico e, agora, o 
fim do voto secreto para a cassação de mandatos. E, 
aqui, os nossos pares, os nossos Líderes, todos eles, 
têm uma identidade muito forte com o pleito das enti-
dades da sociedade civil, do movimento pelo voto aber-
to que está sendo feito no Brasil. E queremos, nesta 
quarta-feira, após esta votação, encerrar esta matéria 
aqui, no Senado Federal, e encaminhá-lo à Câmara.

E quero, Srª Presidenta, registrar que participei 
de todo o debate do voto aberto na Câmara Federal. 
Ali, incluímos uma série de outras matérias no primei-
ro turno, votamos, mas não teve acordo para votar o 
segundo turno. Exatamente por isso, está há quase 
três anos essa matéria sem votação no segundo tur-

no. E esse consenso em torno da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 86, de autoria do Senador Alvaro 
Dias, permitiu construir esse entendimento, que nós 
esperamos que a Câmara Federal vote o quanto an-
tes, para que nós possamos, a partir dessa emenda 
constitucional, ter o voto aberto em todos os processos 
de decoro parlamentar.

Portanto, eu quero aqui, muito mais, parabenizar 
V. Exª pela forma como conduz os trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Pimentel. 

Eu quero fazer uma consideração. Estão inscri-
tos Sérgio Souza, Rollemberg, Eduardo Lopes, Paim 
e Cristovam. Pelo painel, com mais um voto, nós po-
demos encerrar e acabar esta votação. Aí, tem a indi-
cação para a CVM; depois tem jornalista, depois tem 
garçom e depois tem o jogo do Corinthians.

Assim, quero pedir aos cinco inscritos para serem 
muito breves, porque nós estamos falando, na verda-
de, nos que são favoráveis ao requerimento e os mo-
tivos, e nos que não são, porque acham que deve ser 
tudo transparente. Então, dá para ser bem objetivo e 
vou pedir essa capacidade de síntese para cada um 
dos seguintes.

Senador Sérgio Souza, já me desculpando de 
estar encurtando o tempo, e contando com a sua boa 
vontade.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Pre-
sidente, mas é para registrar, principalmente, a cora-
gem daqueles que tiveram a iniciativa de propor PECs 
dessa natureza: do hoje Governador Sergio Cabral, 
então Senador, do Senador Paim, do Senador Alvaro 
Dias, e também enaltecer a coragem e a rapidez da 
Mesa desta Casa de pautar este assunto o mais rápi-
do possível. Esse é um avanço na transparência que 
deve o parlamentar dar à sociedade brasileira sobre 
a sua atuação aqui no Congresso Nacional. Eu quero 
enaltecer esta PEC, e que a Câmara dos Deputados, 
assim que chegar lá, que promova, na mesma celeri-
dade que o Senado está fazendo, a votação também, 
para que possa isso ser instituído, ser incorporado à 
Constituição da República Federativa do Brasil, e que 
passe a valer o mais rápido possível.

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

SP) – Com a palavra o Senador Rollemberg. Agradeço 
ao Senador Sérgio pela síntese.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª. Pre-
sidente, é só para mais uma vez cumprimentar V. Exª 
e dizer que, neste ano e meio, que estou no Senado 

JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31981289ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



31982 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31983291ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



31984 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31985

talvez este seja o dia mais feliz, quando vejo que o 
Senado se encontra com o desejo da opinião pública 
brasileira de ter votações abertas. 

É claro que todo cidadão, todo eleitor tem todo 
o direito de saber como vota o seu representante no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Hoje é 
um avanço parcial, estamos conquistando o voto aber-
to na apreciação da cassação de mandato de parla-
mentares. Mas, cumprimentando o autor da matéria, 
Senador Alvaro Dias, cumprimentando o relator, Sena-
dor Valadares, quero registrar que continuarei lutando 
pela aprovação da proposta do Senador Paulo Paim, 
que, no meu entendimento, é a melhor proposta, é a 
mais ampla, a que faz com que todas as votações, to-
das apreciações feitas pelo plenário do Senado e da 
Câmara dos Deputados sejam através do voto aberto.

Hoje esse foi o avanço possível e o Senado dá 
um passo importante na consolidação da democracia 
brasileira. Estão todos de parabéns.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada Senador Rollemberg pela brevidade 
do pronunciamento. 

Passo a palavra para o Senador Eduardo Lopes, 
também pedindo a colaboração.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Srª Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, quero primeiramente parabenizar o Senado pelo 
esforço hoje aqui em várias votações e nessa questão 
do voto aberto.

Lembro-me da última reunião em os líderes de-
cidiram colocar em pauta essa PEC, e hoje ela está 
aqui sendo votada. 

Então, parabenizo o Senado, o nosso Presidente 
José Sarney e os líderes que decidiram colocar essa 
matéria em pauta. Sim, somos a favor do voto aberto 
na questão da cassação dos mandatos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada Senador Eduardo Lopes. Agradeço a 
síntese que V. Exª fez. 

Com a palavra o Senador Paim, pedindo brevidade 
e colocando o Senador Petecão como último inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, quero só um 
minuto. Só para esclarecer que o meu voto foi com a 
PEC do Senado Alvaro Dias, eu votei com o Senador 
Alvaro Dias. Eu perdi no requerimento, porque queria 
que votasse a minha, que era mais ampla; perdi, mas 
entendo que a proposta do Senador Alvaro Dias era 
a proposta possível, no momento, pelas liderança e 
votei com S. Exª. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está absolutamente claro, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aqui eu 
termino lembrando a V. Exª que antes do Corinthians, 
no final, tem a política de quotas que acordamos em 
votar hoje.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Tem a política do quê?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Das quo-
tas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos caminhando e vendo. O processo vai 
dizer aonde vamos chegar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presiden-
ta, foi acordado com V. Exª e foi votado na abertura.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Cristovam e Senador Petecão e aí 
abro o painel. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senadora Marta Suplicy, 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senadora Pre-
sidenta Marta Suplicy, quero, primeiro, cumprimentá-
-la pela condução de uma sessão como esta, o que 
não é fácil.

Segundo, cumprimento o Senador Alvaro Dias 
pela iniciativa da sua PEC. Mas quero dizer que ela 
ainda não satisfaz, apesar de ser, como disse o Se-
nador Paim, o possível no momento.

Não podemos ter voto secreto para nada. O eleitor, 
na democracia, tem que ter o seu voto protegido. O eleito 
não pode ter o seu voto escondido. O eleitor tem que ter 
o direito de saber em quem a gente vota, inclusive para 
ministro do Supremo, para embaixador, para derrubar 
ou não veto de Presidente. Tudo tem que ser aberto.

Neste momento, creio, o Senador Alvaro Dias 
está ajudando a democracia brasileira a dar um gran-
de passo, aprovando especificamente o voto aberto 
no caso de cassação de Senador.

Parabéns, Senador Alvaro Dias!
Voto satisfeito, mas espero que o senhor traga 

mais uma PEC, indo além da PEC do próprio Senador 
Paim, que ainda mantém algumas coisas secretas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Petecão.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Senador 
Cristovam, eu não mantenho nada secreto. Eu retiro 
da Constituição a expressão “voto secreto”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Petecão com a palavra.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidenta Marta, 
apenas para justificar o meu voto na primeira votação 
referente ao projeto do ICMS do comércio eletrônico, 
uma proposta do Senador Renan Calheiros.
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Eu queria parabenizar o Senador Renan Calhei-

ros e apenas justificar o meu voto. Voto com o Relator, 

Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Podemos abrir o painel, Drª Cláudia.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Aprovado.

Foram 55 SIM; 1, NÃO.
Abstenção: zero.
Total: 56.
Foi aprovado.
Eu gostaria de parabenizar a entidade que foi 

visitar o Presidente Sarney no dia 13 de junho, comu-
nicando que havia colocado na Internet – assim como 
várias entidades sociais – o pedido para o voto aberto 
no Congresso. Em 24 horas, foram coletadas 25 mil 
assinaturas. E, hoje, com tão pouco tempo, já são 90 
mil assinaturas.

Então, parabenizo os Senadores, porque esse é 
o anseio da sociedade. Talvez o anseio fosse a trans-
parência – eu vi o Plenário bastante dividido –, mas 
demos um passo importante, votando, pelo menos, o 
fim do voto secreto em parlamentares.

Aprovada em segundo turno, a matéria vai à Câ-
mara dos Deputados.

Uma vez aprovada a Proposta de Emenda à 
Constituição 86, de 2007, a Presidência declara pre-
judicadas as propostas de Emenda à Constituição 38, 
de 2004, e 50, de 2006, nos termos do art. 334, II, do 
Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Cadê a Senadora Ana Amélia?
Item 3:

PARECER Nº 813, DE 2012

Discussão, em turno único, do Parecer nº 813, 
de 2012, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relatora: Senadora Ana Amélia, sobre a 
Mensagem nº 45, de 2012, pela qual a Senho-
ra Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a indicação da Srª 
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes para 
exercer o cargo de Diretora da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM.

Discussão do parecer.
Não havendo Senador que queira discutir, passa-

-se à votação que, de acordo com o disposto no art. 
383, inciso VII, combinado com o art. 291, inciso I, alí-
nea “e” do Regimento Interno, deve ser procedida por 
escrutínio secreto.

As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

Votação nominal para aprovação da Srª Ana Do-
lores Moura Carneiro de Novaes para exercer o cargo 
de Diretora da Comissão de Valores Mobiliários.

Atingindo o quórum de 55 votos, encerro a ses-
são. Melhor: encerro a votação e não a sessão.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Srª Presidente. 

Na verdade, é para uma questão de ordem. Será 
que dá para desligar a campainha? Porque várias 
pessoas...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem toda a razão. Já desliguei.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Senadora. Senadora Marta Suplicy, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senadora, quando nós ini-
ciamos os trabalhos, o Senador Pimentel pediu que o 
Item 2, que estava para ontem, viesse para hoje. 

Consultados os Líderes, falou e concordou o Se-
nador Alvaro Dias.

Fiz o mesmo apelo quanto ao Item 1, que estava 
para amanhã e que viesse para hoje. Houve também 
concordância para votarmos todas as matérias. Por 
isso eu peço, por esse acordo firmado, que logo após 
o projeto dos garçons seja votado então o PL 180.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É nominal? Se não for nominal, acho que po-
demos pensar em fazê-lo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não. Não 
é nominal. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Se for nominal, não vai dar certo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não é 
nominal. É acordo. É simbólico, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É simbólico? Então, acho que não tem problema.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O.k., Pre-
sidenta. Agradeço.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É o de V. Exª e do Senador José Pimentel. Então, 
faremos por votação simbólica.

Faltam alguns votos.
Peço às Srªs e Srs. Senadores que venham ao 

plenário. Tocantins, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, 
Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Roraima, Sergipe, 
Amapá, Amazonas, esses Estados contam apenas 
com uma presença. O restante poderia vir votar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Srª Presidenta, eu gostaria de ressaltar as qualida-
des excepcionais demonstradas pela Srª Ana Dolores 
Moura Carneiro de Novaes, ontem, pela manhã, pelo 
seu currículo, pelo seu conhecimento. S. Sª recebeu 
aprovação unânime, após sua arguição na Comissão 
de Assuntos Econômicos.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que ainda 

não votaram que o façam, pois estamos para encer-

rar a votação.

Senadora Ana Amélia, V. Exª votou?

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votaram SIM 46 Senadores; NÃO, 4.

Não houve abstenção.
Total: 50 votos.
Aprovada a indicação da Srª Ana Dolores Moura 

Carneiro de Novaes para exercer o cargo de Diretora 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 
Presidente, nesta votação, o meu voto foi “Sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quem fala?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Magno Malta, filho de Dª Dadá, do interior da 
Bahia, de Itapetinga, mais precisamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 33, DE 2009

Terceira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Antonio Carlos Valadares, que 
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, 
para dispor sobre a exigência do diploma de 
curso superior de comunicação social, habili-
tação jornalismo, para o exercício da profissão 
de jornalista.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quem fala?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Senador Valadares.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Como autor, e a pedido do relator, quero 
manifestar a V. Exª preocupação com o quórum.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu estou à disposição de V. Exª. Se V. Exª qui-
ser reconsiderar, eu a retiro de pauta imediatamente 
e passo à votação dos garçons.

Se há maioria absoluta? Eu acho complicado. Nós 
tivemos... Acho que foram cinqüenta agora.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Exatamente. Eu vou aceitar a pondera-
ção de V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A dos garçons também é quórum qualificado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Exatamente. Eu gostaria de pedir a V. Exª 
que colocasse na pauta de terça-feira.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Na terça-feira. Todos concordam?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Na terça-feira, já tem a dos promotores, que o 
Pedro Taques pediu. E aí fica a dos jornalistas...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A nossa está na frente, não é?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É. Está certo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidenta...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Deixe-me ouvir o Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Manter a ordem que está: vota-se, na terça-feira, como 
V. Exª está propondo, a dos jornalistas, a dos garçons, 
a da cota dos índios, e a de promotores.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Ué, teve 70? O que é isso? (Pausa.)

Ah, desculpe-me. Isso era o Plenário.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

ordem, Srª Presidenta.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Votaria a dos jornalistas. Em seguida, a dos garçons; 
a da cota...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora? Mas acabaram de chegar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não, 
na terça-feira. Em seguida, a da cota para a população 
indígena e a dos promotores.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, eu vou me comprometer: jornalismo, 
garçons, os promotores, e as duas sugestões de V. 
Exª. Vamos conversar com o Presidente Sarney e ver 
se conseguimos colocar tudo isso, porque nós esta-
mos acrescentando bastante coisa. Então, vamos ver 
se dá. Se não der, talvez na...Aí não sei. Aí fica para 
agosto. Vamos ver.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Bom, então...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Blobo/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – O 
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2012, que apro-
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vamos para vir para o final da Ordem do Dia de hoje, 
é votação simples. Eu pediria a V. Exª...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidenta, apenas para esclarecer, Srª Presidenta...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foi acordada e eu vou ler.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Apenas para um esclarecimento. Para terça-feira, na 
realidade, o que estamos falando em relação ao Se-
nador Pedro Taques é com relação a defensor público 
da União, DPU. Não é...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Defensor público. Desculpe-me. É defensor público.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– É defensor público da União.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está certo. Então, é jornalismo, garçom e de-
fensor público.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Perfeito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pronto. 

A sugestão do Senador Wellington fica para con-
versar terça-feira com o Presidente Sarney.

Vamos agora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2012

Discussão em turno único do Projeto de Lei 
da Câmara nº 38, de 2012 (nº 7.784/2010, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que cria cargos em comissão 
do grupo Direção e Assessoramento Superior, 
DAS, gratificações de representação, gratifi-
cações de exercício em cargo de confiança 
devidas a militares e gratificações de repre-
sentação pelo exercício de função destinadas 
ao Ministério da Defesa.
Parecer favorável sob nº 816, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Relator Senador 
Pimentel.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto em turno único.
Não havendo Senador que queira fazer esta dis-

cussão, encerrada a discussão. (Pausa.)
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam 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 38, DE 2012 
(Nº 7.784/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa da Presidência da República)

Cria cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS, Gra-
tificações de Representação, Gratificações 
de Exercício em Cargo de Confiança devidas 
a militares e Gratificações de Representa-
ção pelo Exercício de Função, destinados 
ao Ministério da Defesa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Poder Exe-

cutivo Federal, os seguintes cargos em comissão e 
gratificações, destinados ao Ministério da Defesa:

I – Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS:

a) 10 (dez) DAS-5;
b) 40 (quarenta) DAS-4;
c) 76 (setenta e seis) DAS-3;
d) 67 (sessenta e sete) DAS-2; e
e) 32 (trinta e dois) DAS-1;

II – Gratificações de Representação:
a) 24 (vinte e quatro) GR-4; e
b) 4 (quatro) GR-3;

III – Gratificações de Exercício em Cargo de 
Confiança devidas a militares:

a) 5 (cinco) do Grupo A;
b) 106 (cento e seis) do Grupo B; e
c) 23 (vinte e três) do Grupo E; e

IV – Gratificações de Representação pelo Exer-
cício de Função:

a) 32 (trinta e duas) do Nível V; e
b) 69 (sessenta e nove) do Nível II.

Art. 2º O provimento dos cargos e gratificações 
de que trata o art. 1º dependerá de prévia comprova-
ção da disponibilidade orçamentária.

Art. 3º O provimento dos cargos e a designação 
para as funções de confiança de que trata esta Lei são 
condicionados à comprovação da existência de prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender às pro-
jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, conforme disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, pela ordem, mais uma vez pela ordem.

Srª Presidenta, o Item 6 é também simbólico, não 
é polêmico, já há acordo. Faço um apelo para que V. 
Exª, como foi acordado, vote o 180 simbolicamente.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-
sidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Para 
justificar o meu voto. Meu voto foi “Sim” na votação 
passada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB 
– PI) – Pela ordem, Srª Presidente.

Também para justificar o voto na votação da es-
colha da CVM.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, volto a fazer o apelo.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Voto para justificar a votação anterior.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Espera aí, gente.

João Vicente Claudino, Nascimento e Davim.
Randolfe, por favor, a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Srª Presidente, é no mesmo sentido do apelo feito 
pelo Senador Paulo Paim, para votarmos o Item 6 da 
pauta sobre a matéria relativa às cotas. Há acordo 
entre os líderes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Agora?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Isso.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Ago-
ra, Srª Presidente, vamos votar o Item 6 da Ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está ótimo.

Tenho enorme prazer em votar o projeto das cotas.
Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 180 de 2008 (nº 
73/1999, na Casa de origem), da Deputada 
Nice Lobão, que dispõe sobre o ingresso nas 
Universidades Federais, Estaduais e nas ins-
tituições federais de ensino técnico de nível 
médio e dá outras providências.
Pareceres favoráveis sob nºs 819, 820, de 
2012, das Comissões de Constituição, Relatora 

Senadora Ana Rita, favorável ao Projeto nº 180, 
de 2008, com as Emendas nºs 1 e 2 da CCJ, 
de redação que apresenta e pela rejeição dos 
Projetos de Lei do Senado 344, 479, de 2008, 
com voto vencido do Senador Aloysio Nunes, 
Lobão Filho e Luiz Henrique, e prejudicados 
os votos em separado dos Senadores Lobão 
Filho e Aloysio Nunes.

Também da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator Paulo Paim, favorável 
ao Projeto de Lei na Câmara 180, com as Emendas 
nºs 1 e 2, da CCJ, CDH, e 3 e 4, CDH, de redação, 
que apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei do 
Senado 344 e 479, de 2008.

Designo o Senador Paulo Paim para proferir pa-
recer sobre a matéria, em substituição à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte.

Senador Paulo Paim, brevemente.

PARECER Nº 827, DE 2012–PLEN
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para profe-

rir parecer. Sem revisão do orador.) – Em um minuto, 
Srª Presidente.

Mantenho o mesmo voto que nós demos na Co-
missão de Direitos Humanos e a Senadora Ana Rita 
deu por unanimidade também na Comissão respectiva.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O parecer é favorável?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sou fa-
vorável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito bem.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto de lei que 
vai ser votado agora, sem que a Comissão de Educação 
tenha sido ouvida... É bom que se note isto: a Comis-
são de Educação desta Casa não foi ouvida sobre um 
projeto de lei que promove uma profunda alteração no 
ingresso dos estudantes nas universidades federais. 
Eu considero isso um desrespeito à inteligência des-
ta Casa, um desrespeito aos Senadores e Senadoras 
que têm a vocação específica para cuidar dos temas 
educacionais e que se inscrevem para participar da 
Comissão de Educação. 

A Comissão de Educação, Senador Cristovam, 
não foi ouvida neste projeto. Já seria, no meu entender, 
uma razão mais do que suficiente para que o Senado 
parasse um momento para refletir. Não é possível fa-
zer isso dessa forma.
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O projeto de lei que vamos votar agora reserva 
50% – 50% – das vagas oferecidas para candidatos 
às universidades – 50%, insisto –, mediante critério de 
cotas. Cinquenta por cento.

Nós temos, evidentemente, uma série de iniciati-
vas altamente positivas no sentido de incrementar, de 
dar um bônus, de dar um plus, de dar um estímulo, um 
diferencial para alunos que provêm de um meio social 
onde não tiveram acesso a um bom ensino, alunos de 
famílias pobres, alunos que cursaram escolas públicas 
de má qualidade.

Ainda esta semana falei com uma das minhas 
filhas, que é professora da Universidade de Campinas 
– professora doutora. 

A Universidade de Campinas tem um sistema 
interessante. Abre vagas na universidade para alunos 
oriundos da escola pública. O critério para seleção 
desses alunos é a nota que eles obtêm no Enem, por-
tanto, um critério geral, universal. E uma vez admitidos 
na universidade, segundo a nota que obtêm no Enem, 
passam por um período de propedêutica, quando re-
cebem um reforço educacional que permite que eles 
consigam cursar a universidade em igualdade de con-
dições com aqueles que vieram de boas escolas pú-
blicas ou particulares. E o resultado é dos melhores.

A Universidade de Brasília também tem um sis-
tema dessa forma. Agora, 50% de cota! Para aonde 
vai o critério do mérito acadêmico?

Dizem: Ah, porque os descendentes dos escra-
vos são credores de uma dívida social. Mas os bran-
cos pobres também não são? A escravidão, o regime 
de trabalho escravo não dependia da cor da pele; 
dependia do fato de que uns homens eram donos de 
outros homens. E o regime escravocrata, no Brasil, 
gerou toda uma camada social de brancos pobres e 
excluídos pela marca de atraso que a escravidão dei-
xou no nosso País. 

Evidentemente, a chaga da escravidão tem que 
ser resgatada. Evidentemente, a história da África tem 
que ser estudada, os alunos negros, que vêm de es-
colas onde não tiveram condições de aprender corre-
tamente, têm que ter estímulo. 

Agora, reservar 50% das vagas segundo um 
critério, Srª Presidente, que não é mais o critério do 
Enem, é o critério da nota que cada um obtém na sua 
escola! Ou seja, um aluno que cursa uma escola pú-
blica ou particular de má qualidade tem mais facilidade 
para obter notas altas do que um aluno que cursa, por 
exemplo – não sei como está hoje o Colégio Pedro II 
–, o Pedro II.

Então, nivela-se por baixo. 
E é um sistema de autodeclaração. Quer dizer, 

verifica-se qual é o percentual de brancos, índios e ne-

gros em cada Estado e admite-se essa mesma percen-
tagem quando se estabelece a cota na universidade.

Agora, se faz o recenseamento de brancos, ne-
gros e índios no Estado de São Paulo. Esse percentual, 
a participação de cada grupo na população correspon-
de ao número de vagas que esse grupo terá direito na 
universidade federal daquela unidade. Ora, não há uma 
barreira da China entre os Estados da Federação. Um 
aluno negro ou índio de São Paulo pode prestar ves-
tibular na Universidade da Bahia ou na Universidade 
do Pará. Que sentido tem isso? Que critério é esse 
estabelecido nesse projeto?

Então, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, peço 
encarecidamente que esse projeto seja examinado 
pela Comissão de Educação da Casa. E, depois de 
um exame criterioso, de um debate, possamos trazê-
-lo ao plenário. 

É o apelo que faço, Srª Presidente Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Srª Presidente, diversos Senadores me 
procuraram aqui e pediram que eu aceitasse a retira-
da da votação no dia de hoje e jogaríamos, como foi 
proposto, para a próxima terça-feira.

Só esclareço dois pontos. Primeiro, são 50% das 
vagas da federal para alunos de escolas públicas; 25% 
para negros, índios; e os outros 25%, naturalmente, 
para brancos pobres. Não acho nenhuma incoerência.

Vamos fazer esse bom debate na próxima terça-
-feira. Está aprovado o requerimento de urgência. E, 
a pedido dos Senadores aqui no plenário, retiramos 
agora da pauta e aceitamos que volte na terça-feira, 
como está no requerimento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu gostaria, antes de dar a palavra ao Sena-
dor Wellington, de lembrar que temos os jornalistas...

Quais eram os outros até agora?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Dos 

jornalistas, dos garçons, dos defensores e o das cotas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os jornalistas, os garçons, os defensores e, 
agora, as cotas.

Olhem como está indo isso na terça-feira. Peço 
a presença de todos, porque são muitas votações no-
minais.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Está 
ficando bom, Srª Presidente. Nós votamos quatro hoje.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Wellington Dias.
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Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31995303ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



31996 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31997305ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



31998 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 31999307ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32000 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32001309ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32002 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32003311ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32004 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32005313ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32006 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32007315ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32008 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32009317ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32010 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32011319ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32012 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32013321ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32014 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32015323ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32016 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32017325ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32018 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32019327ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32020 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32021329ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32022 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32023331ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32024 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32025333ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32026 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32027335ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32028 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32029337ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32030 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32031339ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32032 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32033341ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32034 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32035343ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32036 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32037345ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32038 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32039347ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32040 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32041349ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32042 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32043351ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32044 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32045353ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32046 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32047355ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32048 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32049357ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32050 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32051359ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32052 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32053361ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32054 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32055363ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32056 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32057365ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32058 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32059367ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32060 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32061369ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32062 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32063371ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32064 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32065373ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32066 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32067375ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32068 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32069377ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32070 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32071379ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32072 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32073381ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32074 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32075383ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32076 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32077385ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32078 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32079387ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32080 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32081389ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32082 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32083391ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32084 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32085393ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32086 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32087395ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32088 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32089397ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32090 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32091399ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32092 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32093401ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32094 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32095403ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32096 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32097405ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32098 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32099407ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32100 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32101409ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32102 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32103411ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32104 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32105413ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32106 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32107415ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32108 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32109417ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32110 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32111419ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32112 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32113421ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32114 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 32115423ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



32116 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL424
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 mi-
nuto e encerra-se às 17 horas e 55 minutos.)

È o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 124ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
 em 5 de julho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência das Sras Marta Suplicy e Ana Amélia e do Sr. Pedro Simon.
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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, proposta de emenda à Cons-
tituição que será lida.

É lida a seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – 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.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 328/2012/DL-GSVREG

Brasília, 4 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do 

presente para justificar minha ausência nos trabalhos 
da Casa nos dias 9-6-2011, 4-8-2011, 31-10-2011 e 
25-11-2011.
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Esclareço a Vossa Excelência que nos dias 9-6-
2011 e 4-8-2011, participei de reuniões na Comissão 
de Infraestrutura do Senado Federal, conforme cópia 
da lista de presença anexa, mas, no entanto, não re-
gistrei a presença no Plenário.

Quanto aos dias 31-10-2011 e 25-11-2011 como 
presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO do Congresso Nacional, 
e diante da série de atribuições que são conferidos ao 

Presidente da referida Comissão, além das reuniões 
regimentalmente estabelecidas, tive que participar de 
Seminários Regionais em onze Estados da Federação, 
o que demandou uma série de viagens pelo Brasil e 
um prazo maior para os deslocamentos. Também, por 
diversas vezes, me ausentei da Casa para participar 
de reuniões no Ministério de Planejamento, Orçamento 
e Gestão e tratar da peça orçamentária.

Atenciosamente, – Senador Vital do Rêgo.
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REQUERIMENTO Nº   , DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 13 do Regimento 

Interno do Senador Federal, com a redação dada pela 
Resolução nº 37, de 1995, seja considerada licença 
autorizada, quando estarei ausente dos trabalhos da 
Casa participando em várias cidades do País dos Se-
minários Regionais para “Discussão das Propostas de 
Orçamento da União para 2012 e do Plano plurianual 
para o período 2012/2015”, conforme dispõe o § 2º do 
art. 29 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de 
nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. Estes 
seminários serão realizados nas seguintes datas: 26-
09, 3-10, e 4-10.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2011. – 
Senador Vital do Rêgo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Resolução nº 16, de 2012,
do Senador Sérgio Souza, que altera o Regi-
mento Interno do Senado Federal para disci-
plinar o uso da palavra nos casos de explica-
ção pessoal; e 

– Projeto de Resolução nº 17, de 2012,
do Senador Sérgio Souza, que altera o Regi-
mento Interno do Senado Federal para disci-
plinar a substituição de relator das proposi-
ções e suprimir o arquivamento automático 
das proposições.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de 
Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, uma vez que os projetos 
supracitados também modificam a referida Norma In-
terna, seguindo, posteriormente, à Comissão Especial 
da Reforma do Regimento Interno, conforme a fala da 
Presidência de 2 de abril de 2008.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Senadora Marta Suplicy, pela 
Liderança do PT, eu queria só fazer um comunicado.

Acho que foi importante o processo que vivencia-
mos ontem no Senado Federal. V. Exª, inclusive, teve 
a oportunidade de presidir a sessão de ontem. Refiro-
-me não ao aspecto da produtividade, da quantidade 
daquilo que, no dia de ontem, apreciamos nesta Casa, 

mas, sim, à qualidade das matérias que votamos ontem. 
Talvez, pudéssemos fazer a contabilidade, Senadora 
Marta Suplicy, ou a contagem dessas matérias. Depois 
da sessão, ainda votamos na Comissão a Medida Pro-
visória (MP) nº 565, que trata das dívidas agrícolas.

No dia de ontem, votamos aqui uma importante 
matéria, que é a sequência desse nosso desejo de novo 
pacto federativo. Eu me refiro ao comércio eletrônico. 
Votamos também uma matéria que tem caráter social 
fundamental, devido à sua capilaridade, a matéria re-
ferente ao trabalho dos conselheiros tutelares.

Iniciamos, inclusive, um processo, eu diria, funda-
mental, hoje já realçado por todos, para ir ao encontro 
daquilo que já havíamos aprovado na questão da trans-
parência e do acesso à informação, que é a abertura 
do voto, a possibilidade de a sociedade acompanhar 
como vota o parlamentar, com o fim do voto secreto 
ainda que para um pedaço, para uma parte. Quem 
sabe, num curto espaço de tempo, nós tenhamos a 
oportunidade de discutir o todo?

Fizemos a votação do voto secreto, além de 
apreciarmos diversas matérias. Abrimos a perspec-
tiva da votação das cotas. Discutimos, ontem, isso 
aqui. Tratamos da PEC sobre a questão dos jornalis-
tas. E começamos o dia de hoje recebendo medidas 
provisórias que já haviam saído das Comissões, cujo 
cenário tem uma participação decisiva em relação a 
esse novo rito de medidas provisórias. Contribuímos, 
ainda ontem à noite, mesmo na MP nº 565, que tra-
ta das dívidas agrícolas, para que a MP nº 568, que 
estava sendo apreciada na Câmara dos Deputados, 
pudesse ter a sua conclusão a partir de uma emenda 
que acatamos na MP nº 565 e que trata da questão 
dos servidores do Dnocs.

Senadora Marta Suplicy, todo mundo dizia que 
íamos enfrentar uma CPMI e que isso não funciona-
ria. Fizemos a sessão da CPMI hoje e, durante o dia 
de ontem, fizemos diversas votações. E estamos pre-
parando a nossa caminhada para a próxima semana, 
quando haverá ainda votações importantes.

Espero concluir – este é o desejo de todos – um 
processo em que também o Conselho de Ética con-
seguiu a sua etapa. Aliás, reportando-me a essa eta-
pa, lembro-me de que, no dia de ontem ainda, a CCJ 
concluiu pela constitucionalidade do belíssimo trabalho 
feito pelo Conselho de Ética, tendo à frente o Relator, 
nosso companheiro Humberto Costa, e o Presidente 
Antonio Carlos Valadares. Portanto, na próxima quarta-
-feira, esperamos aqui concluir essa etapa, sem antes, 
inclusive, deixar de fazer a tocada dessa aprovação de 
projetos. Haverá apreciação de medidas provisórias na 
terça-feira. E há a possibilidade de, até quinta-feira, vo-
tarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que foi 
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outra tarefa que ontem concluímos, com o relatório aqui 
apresentado pelo Senador Antonio Carlos Valadares.

Portanto, esse era o registro que eu queria fazer, 
em nome do Partido dos Trabalhadores e do nosso 
Bloco.

Podemos fazer aqui um balanço positivo desse 
trabalho. Isso é importante para demonstrar claramente 
que, com responsabilidade, não com a velocidade com 
que se fabrica qualquer coisa, aprovamos diversas leis 
que vão contribuir e servir muito para a organização 
deste País e para o atendimento à população.

Era esse o registro que eu queria fazer, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Concordo com V. Exª. Também fiquei muito 
satisfeita. A sessão de ontem, eu diria, foi realizada 
com alguns tumultos, mas os resultados foram extre-
mamente positivos. Como V. Exª disse, o resultado do 
semestre vai ser muito positivo.

Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-

visão da oradora.) Aproveito a presença do Senador 
Walter Pinheiro e de V. Exª, Senadora Marta Suplicy, 
que preside esta sessão, para igualmente registrar que, 
com o entendimento das lideranças da oposição e da 
situação, foi possível obter um resultado extremamente 
produtivo nas votações de ontem.

Mas, na presença do Senador Walter Pinheiro, 
eu queria renovar uma manifestação de solidariedade 
a S. Exª e até de desagravo pela forma, eu diria, des-
respeitosa e discriminatória com que uma informação 
saiu a respeito da emenda acolhida pelo Senador Wal-
ter Pinheiro, dando guarida e proteção a pequenos e 
médios agricultores do Sul do País.

Fomos os três Senadores do Rio Grande do 
Sul, apoiando uma demanda da Fetag – Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do 
Sul – e de outros movimentos sociais, pedir socorro 
à Medida Provisória nº 565, ao Projeto de Conversão. 
O Senador Walter Pinheiro, como tinha abrigado um 
socorro aos produtores rurais da Bahia e de outras re-
giões do Nordeste que haviam igualmente enfrentado 
um gravíssimo problema de estiagem, solicitou que os 
agricultores do Sul do País fossem abrigados também 
na mesma proteção. Isso é tratamento republicano, é 
tratamento de justiça para um setor que tem recebido 
do Governo, como ontem vimos, o Plano Safra para 
a Agricultura Familiar. Não seria coerente, Senadora 
Marta Suplicy, que tratássemos de forma diferente 
situações iguais, trazendo injustiça e prejuízo para 
a produção da agricultura familiar e dos pequenos e 
médios agricultores.

Então, eu queria renovar – hoje, pela manhã, já 
fiz isto na Comissão de Agricultura – minha saudação, 

pelo trabalho e empenho pessoal, ao Senador Walter 
Pinheiro, que, nesta Casa, tem agido com extremo 
rigor, cuidando das responsabilidades institucionais 
como um grande Senador da Bahia. É um Senador que 
também ajuda os demais Estados nas demandas que 
são legítimas e absolutamente justas, como foi essa.

Então, publicamente, aqui, quero reconhecer o 
trabalho do Senador Walter Pinheiro, que atendeu a 
demanda dos pequenos agricultores do meu Estado, 
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, lide-
rada pelo Presidente Elton Weber.

Faço isso de público, porque é necessário repor 
a verdade sobre o trabalho que o Senador Walter Pi-
nheiro fez com honestidade, com transparência e com 
muita responsabilidade. Inclusive, do ponto de vista 
institucional e republicano, o Senador corrigiu uma 
injustiça que seria cometida.

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

– SP) – Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy 
como primeiro orador inscrito.

Aproveito a oportunidade para chamar o Sena-
dor Ricardo Ferraço e a Senadora Lídice da Mata, que 
farão uso da palavra em seguida.

Concedo a palavra ao 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, em primeiro 
lugar, de registrar a presença, que muito nos honra, 
do jornalista João Russo, que por tantos anos foi meu 
colega na Folha de S.Paulo.

A partir de 1982, ele foi editor de política da Fo-
lha. Trabalhou muitos anos na TV Bandeirantes e em 
muitos órgãos de imprensa. Foi também um dos diri-
gentes do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São 
Paulo e hoje é Diretor Executivo da Abepra, Associação 
Brasileira dos Portos Secos.

Seja muito bem-vindo! 
Ele está ali, na Tribuna de Imprensa, juntamen-

te com Rosa Wasem, minha assessora de imprensa. 
Querido João Russo, seja bem-vindo ao Sena-

do Federal!
Hoje, vou apresentar um novo projeto de lei que 

traz uma proposta para a criação do Fundo Nacional 
de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas. 

Mas gostaria, antes, Srª Presidenta, de aqui cum-
primentar o Sport Club Corinthians pelo extraordinário 
feito ontem realizado, que fez vibrar todos os amantes 
do esporte, do futebol brasileiro. 

Conforme hoje ressaltei na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde estive juntamente 
com a Senadora Ana Amélia e o Senador Anibal Diniz, 
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houve um acontecimento extraordinário do ponto de 
vista do esporte e do congraçamento de pessoas e 
das torcidas. Felizmente, ontem, no Estádio Pacaem-
bu, lotado, nós pudemos ver a presença de um grande 
número de argentinos que ali foram com a camiseta 
do Boca Juniors torcer pelo seu time, ao lado daquela 
multidão corintiana, quase todos com camisas do Co-
rinthians e com fogos de artifício e tantas coisas, para 
comemorar o que veio a ser uma merecida vitória, por 
causa do empenho extraordinário dos jogadores diri-
gidos pelo técnico Tite, que teve tanto mérito. E com a 
atuação extraordinária, dessa vez, do artilheiro Emer-
son, que marcou dois gols excepcionais. 

O que eu quero ressaltar é a forma civilizada 
com que as torcidas receberam os argentinos, tanto 
os jogadores quanto os torcedores do Boca Juniors; 
a maneira civilizada com que todos se comportaram. 
Não houve quaisquer incidentes de monta maior no 
campo. Houve situações de tensão entre alguns joga-
dores, mas todas bem resolvidas entre eles próprios 
e o juiz, que apitou com muita categoria aquele extra-
ordinário clássico. 

E parabéns ao Corinthians que, após 101 anos, 
consegue esse feito de se tornar campeão da Taça 
Libertadores da América. E digo isso como torcedor 
do Santos, mas que saúda essa vitória do Corinthians. 

Que bom, sobretudo, ter visto o comportamento 
da torcida, porque às vésperas do campeonato mun-
dial, da Copa de 2014, é importante saber que os tor-
cedores brasileiros vão receber bem até mesmo os 
times tão rivais, como o da Argentina, o do Uruguai e 
o de outros países, como ocorreu com o Boca Juniors. 

Parabéns também ao Boca Juniors por ter se sa-
grado vice-campeão da Taça Libertadores da América!

Mas, hoje, Srª Presidenta, eu vou apresentar 
uma proposta que teve origem nas ideias e nos apon-
tamentos da Profª Adriana de Abreu Magalhães Dias, 
do Instituto Baresi, que desta feita objetiva criar o 
Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e 
Negligenciadas.

.Apesar dos recentes avanços científicos e tec-
nológicos, as doenças infecciosas continuam a afetar 
desproporcionalmente as populações pobres e margi-
nalizadas. Contribui para isso um fenômeno denomi-
nado Desequilíbrio 1090, pelo qual, conforme o Global 
Forum for Health Research, menos de 10% dos gas-
tos mundiais com pesquisa em saúde são dedicados 
a doenças e condições mórbidas, que representam 
90% da carga global de doenças. 

Essa falha de mercado caracteriza-se por uma 
situação em que o setor privado investe quase que 
exclusivamente em remédios para o mundo rico e de-
senvolvido, que serão vendáveis e lucrativos. Como 

resultado dessa exiguidade de recursos destinados à 
pesquisa em saúde, relacionada com as doenças da 
pobreza, proliferam as assim denominadas doenças 
negligenciadas, virtualmente ignoradas em termos de 
desenvolvimento de medicamentos. 

As doenças negligenciadas, tais como dengue, 
doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, 
leishmaniose, filariose, oncocercose, malária, tuber-
culose e tracoma, entre outras, estão associadas a 
situações de pobreza, a precárias condições de vida 
e às iniquidades em saúde, ou seja, às desigualdades 
injustas, desnecessárias e evitáveis. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), mais de um bilhão de pessoas são portado-
ras de uma ou mais doenças negligenciadas, o que 
representa um sexto da população mundial. São do-
enças que prevalecem em condições de pobreza, mas 
também contribuem para a manutenção do quadro de 
desigualdade, em razão de representarem importante 
barreira ao desenvolvimento dos países. De fato, saúde, 
ciência e tecnologia são, atualmente, requisitos para 
o desenvolvimento econômico e social, e não apenas 
as suas consequências. 

Sobretudo, falta visibilidade às doenças negligen-
ciadas por não causarem surtos dramáticos com gran-
de número de mortes. Geralmente, essas doenças se 
desenvolvem por longos períodos de tempo, levando 
a deformidades, incapacidades, deficiências graves e 
mortes relativamente lentas. 

Apesar de serem responsáveis por quase metade 
da carga de doença nos países em desenvolvimento, 
os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tra-
dicionalmente não priorizaram essa área. O Brasil, fe-
lizmente, é uma exceção a essa regra, em face de já 
ser considerado um líder mundial em pesquisas sobre 
doenças negligenciadas. 

As ações iniciais do Ministério da Saúde com re-
lação às doenças negligenciadas foram lançadas em 
2003, no Governo do Presidente Lula, com primeiro 
edital temático em tuberculose, seguido pelos editais 
de dengue (2004) e hanseníase (2005). Em 2006, im-
plantou o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Doenças Negligenciadas e financiou 82 pesquisas, 
com um investimento total de R$22,3 milhões. 

Em 2008, financiou 58 projetos, mediante inves-
timento conjunto com o Ministério de Ciência e Tec-
nologia e apoio administrativo do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de R$17 
milhões, perfazendo R$39,3 milhões. 

Em 2012, anunciou a criação de uma Rede de 
Pesquisa em Doenças Negligenciadas, sob o Gover-
no da Presidenta Dilma, com financiamento de R$20 
milhões. 
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Esses são apenas alguns exemplos de iniciativas 
governamentais nessa área.

As doenças raras, por seu turno, são uma série 
de enfermidades que afetam apenas um número res-
trito de doentes e que apresentam baixa prevalência 
em uma determinada população. Em geral, são doen-
ças degenerativas, cronicamente debilitantes e que 
necessitam de tratamento contínuo, afetando as capa-
cidades físicas, mentais, setoriais e comportamentais 
do paciente. Já foram identificadas mais de cinco mil 
doenças que se enquadram nessa categoria. 

Nesse caso, acontece situação parecida com a 
das doenças negligenciadas, pois a decisão das in-
dústrias farmacêuticas de investir na pesquisa e na 
comercialização de produtos é largamente influenciada 
pela demanda e, principalmente, pelo mercado poten-
cial. Com base nesse raciocínio, a indústria concentra 
a sua produção em determinadas linhas de produtos, 
retirando do mercado drogas de pouco consumo, uti-
lizadas em doenças raras, de baixo retorno financeiro 
ou de preço controlado pelo Governo – por ser o maior 
comprador –, tal como acontece com determinadas 
doenças endêmicas.

Drogas órfãs são medicamentos usados para 
o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças 
raras. Para que um medicamento seja considerado 
órfão, são utilizados critérios epidemiológicos – baixa 
prevalência ou incidência da doença em uma determi-
nada população –, e econômicos – presunção de não 
rentabilidade do medicamento.

O incremento de investimentos em doenças negli-
genciadas no Brasil, em face dos sucessos já obtidos, 
exige, agora, a instituição de mecanismos de financia-
mento mais perenes, que também contemplem as doen-
ças raras. Nesse sentido, a criação do Fundo Nacional 
de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas, 
aqui proposto, pode significar um importante avanço 
com vistas a ampliar o financiamento e, consequente-
mente, o escopo das ações de pesquisa nessa área.

O fundo proposto por este projeto de lei, no qual 
dou entrada agora, Srª Presidenta, funcionará sob a 
forma de apoio a fundo perdido ou de empréstimos re-
embolsáveis. As fontes de recursos incluem doações, 
sendo permitidas doações para pesquisa de doença 
específica; subvenções e auxílios de entidades de qual-
quer natureza, inclusive de organismos internacionais; 
e reembolso das operações de empréstimo realizadas 
por meio do fundo, a título de financiamento reembol-
sável. Ademais, contará com recursos orçamentários 
anuais de R$50 milhões.

Assim, em respeito ao princípio constitucional 
que assegura o direito à saúde para todos, esperamos 

a acolhida desse projeto de lei, certos da relevância 
da iniciativa.

Estou encaminhando carta ao Ministro Alexandre 
Padilha, aqui registrada, em que digo:

Apresentando meus cumprimentos ini-
ciais, encaminho a V. Exa. correspondência que 
recebi do Sr. Rogério Lima Barbosa, diretor-
-presidente da Associação Maria Vitória (AMA-
VI), que traz anexa uma proposta do Programa 
Nacional de Doenças Raras.

O referido programa, que de pronto peço 
a sempre atenta análise de V. Exa., tem por 
objetivo criar e disseminar informações sobre 
doenças raras em toda a sociedade brasileira, 
nos moldes do que tem ocorrido nos países 
mais desenvolvidos do mundo.

Aproveito a oportunidade para também encami-
nhar este novo projeto de lei para o qual peço a aná-
lise do Ministro da Saúde e possíveis sugestões para 
o seu aperfeiçoamento.

Assim, peço, Srª Presidenta, que sejam trans-
critos tanto a carta do Sr. Rogério Lima Barbosa, com 
as diretrizes anunciadas para o Programa Nacional de 
Doenças Raras, quanto a cópia, na íntegra, do projeto 
de lei a que dou entrada nesta data.

Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Ofício n.° 00626/2012
Brasília, 05 de julho de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde
Esplanada dos Ministérios -Bloco G 70058-900 – Brasília
Assunto: Proposta de Programa Nacional de Doenças 
Raras e Projeto de Lei que cria o Fundo Nacional de 
Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas.
Anexos: – Ofício n. 25/2012, de 5/7/2012, da AMAVI, 
com proposta de Programa Nacional de Doenças Raras

– Cópia de Projeto de Lei do Senado que cria o 
Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e 
Negligenciadas.

Senhor Ministro,
Apresentando meus cumprimentos iniciais, enca-

minho a V. Exa. correspondência que recebi do Sr. Ro-
gério Lima Barbosa, diretor– presidente da Associação 
Maria Vitória (AMAVI), que traz anexa uma proposta 
de Programa Nacional de Doenças Raras:

JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL440



32242 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012

O referido programa, que de pronto peço a sem-
pre atenta análise de V. Exa., tem por objetivo criar e 
disseminar informações sobre doenças raras em toda 
a sociedade brasileira, nos moldes do que tem ocorrido 
nos países mais desenvolvidos do mundo.

Aproveitando, também, esta oportunidade, faço 
chegar à mão de V. Exa. cópia de Projeto de Lei – que 
hoje apresento para tramitação no Senado Federal – 
criando o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças 
Raras e Negligenciadas, com proposta de aporte es-
tatal anual da ordem de R$ 50 milhões, para o qual 
peço a análise desse Ministério e possíveis sugestões 
para o seu aperfeiçoamento.

Certo de sua atenção, despeço-me – Cordial-
mente, Senador Eduardo Suplicy.
Ofício – 025/2012

Brasília – DF, 05 de julho de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Eduardo Suplicy
Senador da República
Senado Federal – Ala Senador Dinarte Mariz – Gab. 
02 Brasília – DF
Assunto: Apoio para criação do Programa Nacional de 
Doenças Raras – PRONaD

Senhor Senador,
A AMAVI – Associação Maria Vitoria, sediada em 

Brasília, é uma organização civil, apartidária, não reli-
giosa e sem fins lucrativos, de atenção aos pacientes 
com doenças raras.

Criada em março de 2011 com o objetivo princi-
pal de articular a criação de políticas públicas voltadas 
para os mais de 15 milhões de brasileiros que sofrem 
com uma realidade de falta de informação e cuidado, 

sente-se honrada com o apoio que vossa excelência 
dispensa para nossa comunidade.

Com o objetivo de criar mecanismos efetivos de 
apoio aos pacientes de doenças raras de nosso país, 
vimos solicitar o vosso precioso apoio para criação 
do Programa Nacional de Doenças Raras – PRONaD 
junto ao Ministério da Saúde.

O PRONaD tem o objetivo principal de criar e dis-
seminar informações sobre DRs em toda a sociedade. 
O seu modelo segue uma perspectiva mundial em que 
as bases de programas nacionais estão assentados 
na perspectiva de geração de informação e criação de 
redes de atendimento.

O Brasil tem a possibilidade de participar de um 
processo democrático de construção de políticas pú-
blicas para uma população carenciada de informações 
e atenção. Relembrando de nossa história, com toda 
a certeza as conquistas do Movimento da AIDS que 
apoiaram o posicionamento do Brasil como referência 
mundial na temática são a esperança e confiança que 
a implantação do PRONaD poderá trilhar caminhos 
semelhantes.

Acreditamos que a criação do PRONaD é um 
avanço na política de atenção do Ministério da Saúde 
e, anexo, encaminhamos uma proposta para sua es-
truturação. Sendo, portanto, uma proposta, colocamo-
-nos a inteira disposição para dialogarmos com todos 
os interessados sobre o assunto e direcionar a estru-
turação dentro de uma perspectiva coletiva.

Agrademos a vossa atenção e ficamos a inteira 
atenção pelo telefone 61 – 9911 5093 ou email ama-
vi@amavi.org. –  Rogério Lima Barbosa, Diretor-
-Presidente.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2012

Cria o Fundo Nacional de Pesqui-
sa para Doenças Raras e Negligenciadas 
(FNPDRN) e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Fundo Nacional de Pesqui-

sa para Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN).
Art. 2º O FNPDRN tem por finalidade apoiar pro-

jetos de pesquisa e empreendimentos correlatos na 
área de doenças raras e negligenciadas.

Art. 3º Os projetos de pesquisa e empreendi-
mentos correlatos a serem financiados pelo FNPDRN 
atenderão a pelo menos um dos seguintes objetivos:

I – incentivo à pesquisa em doenças raras e ne-
gligenciadas, mediante:

a) concessão de bolsas de estudo, de pesquisa 
e de trabalho, no Brasil ou no exterior, a estudantes 
universitários brasileiros ou estrangeiros residentes 
no Brasil;

b) concessão de prêmios a pesquisas realiza-
das no Brasil;

c) implantação e manutenção de cursos e trei-
namentos destinados à formação, especialização e 
aperfeiçoamento de pessoal de saúde;

d) promoção da regionalização de pesquisas 
científicas;

II – fomento à pesquisa acadêmica e universitária 
em doenças raras e negligenciadas, mediante:

a) apoio técnico e financiamento a pesquisas bási-
cas e a estudos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos;

b) estruturação e manutenção de centros de re-
ferência;

c) investimento na infraestrutura laboratorial da 
rede nacional para diagnóstico bioquímico e genético-
-molecular;

d) estabelecimento de protocolos clínicos e dire-
trizes terapêuticas;

III – desenvolvimento científico e tecnológico na 
área de doenças raras e negligenciadas, mediante:

a) pesquisa e desenvolvimento de drogas órfãs;
b) pesquisa e desenvolvimento de medicamentos;
c) pesquisa e desenvolvimento de imunobioló-

gicos;
d) pesquisa e desenvolvimento de produtos para 

a saúde;
e) pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

assistivas;
IV – produção, preservação e difusão do conhe-

cimento acerca das doenças raras e negligenciadas, 
mediante:

a) implantação e manutenção de sistemas de 
informação;

b) implantação e manutenção de bancos de amos-
tras biológicas;

c) edição de artigos científicos, periódicos e pu-
blicações;

d) elaboração e difusão de material de informação, 
comunicação e educação voltado para estabelecimen-
tos de ensino, serviços de saúde e população em geral.

Art. 4º O FNPDRN é um fundo de natureza con-
tábil, com prazo indeterminado de duração, que fun-
cionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou 
de empréstimos reembolsáveis, conforme dispuser 
o regulamento, e constituído dos seguintes recursos:

I – recursos do Tesouro Nacional;
II – doações, nos termos da legislação vigente, 

sendo permitidas doações para pesquisa de doença 
específica;

III – legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de qual-

quer natureza, inclusive de organismos internacionais;
V – reembolso das operações de empréstimo re-

alizadas por meio do Fundo, a título de financiamento 
reembolsável, observados critérios de remuneração 
que, no mínimo, lhes preserve o valor real;

VI – resultado das aplicações em títulos públi-
cos federais, obedecida a legislação vigente sobre a 
matéria;

VII – saldos de exercícios anteriores;
VIII – recursos de outras fontes.
Parágrafo único. Ficam assegurados ao FNPDRN, 

em cada ano, a partir do exercício financeiro seguinte 
ao ano de publicação da lei, R$50.000.000,00 (cin-
quenta milhões de reais), atualizados pela variação 
acumulada da receita corrente líquida da União, na 
forma do regulamento.

Art. 5º O Poder Executivo, para fins de observân-
cia do estabelecido no art. 17 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o aumento de 
despesa decorrente desta Lei e o impacto orçamentário-
-financeiro nos futuros exercícios financeiros.

Parágrafo único. O aumento de despesa decor-
rente desta Lei será compensado pela margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter con-
tinuado explicitada na lei de diretrizes orçamentárias 
e o Poder Executivo incluirá a despesa resultante no 
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias de sua publicação.

Art. 6º A não-aplicação dos recursos do FNPDRN 
de acordo com o disposto nesta Lei, sujeita o titular 
do projeto ou do empreendimento apoiado ao paga-
mento do valor atualizado dos recursos recebidos, 
sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis 
e penais cabíveis.
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Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, con-
sidera-se solidariamente responsável por inadimplência 
ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica 
propositora do projeto de pesquisa ou empreendimento.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos financeiros a partir do início 
do exercício fiscal seguinte ao ano de sua publicação.

Justificação
Esta proposta é mais uma que teve origem nas 

ideias e apontamentos da Professora Adriana de Abreu 
Magalhães Dias, do Instituto Baresi que, desta feita, 
objetiva criar o Fundo Nacional de Pesquisa para Do-
enças Raras e Negligenciadas (FNPDRN).

Apesar dos recentes avanços científicos e tec-
nológicos, as doenças infecciosas continuam a afetar 
desproporcionalmente as populações pobres e mar-
ginalizadas.

Contribui para isso um fenômeno denominado 
“desequilíbrio 10/90” (The 10/90 Gap, em inglês), pelo 
qual, conforme o Global Forum for Health Research, 
menos de dez por cento dos gastos mundiais com 
pesquisa em saúde são dedicados a doenças e con-
dições mórbidas que representam noventa por cento 
da carga global de doenças.

Essa “falha de mercado” caracteriza-se por uma 
situação em que o setor privado investe quase ex-
clusivamente em remédios para o mundo rico e de-
senvolvido, que serão vendáveis e lucrativos. Como 
resultado dessa exigüidade de recursos destinados à 
pesquisa em saúde, relacionada com as doenças da 
pobreza, proliferam as assim denominadas “doenças 
negligenciadas”, virtualmente ignoradas em termos do 
desenvolvimento de medicamentos.

As doenças negligenciadas, tais como dengue, 
doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, 
leishmaniose, filariose, oncocercose, malária, tuber-
culose e tracoma, entre outras, estão associadas a 
situações de pobreza, a precárias condições de vida 
e às iniqüidades em saúde, ou seja, às desigualdades 
injustas, desnecessárias e evitáveis.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), mais de um bilhão de pessoas são portado-
ras de uma ou mais doenças negligenciadas, o que 
representa um sexto da população mundial. São do-
enças que prevalecem em condições de pobreza, mas 
também contribuem para a manutenção do quadro de 
desigualdade, em razão de representarem importante 
barreira ao desenvolvimento dos países. De fato, saúde, 
ciência e tecnologia são, atualmente, requisitos para 
o desenvolvimento econômico e social, e não apenas 
as suas conseqüências.

Sobretudo, falta visibilidade às doenças negligen-
ciadas por não causarem surtos dramáticos com gran-
de número de mortes. Geralmente, essas doenças se 
desenvolvem por longos períodos de tempo, levando 
a deformidades, incapacidades, deficiências graves e 
mortes relativamente lentas.

Apesar de serem responsáveis por quase metade 
da carga de doença nos países em desenvolvimento, 
os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tra-
dicionalmente não priorizaram essa área. O Brasil, fe-
lizmente, é uma exceção a essa regra, em face de já 
ser considerado um líder mundial em pesquisas sobre 
doenças negligenciadas.

As ações iniciais do Ministério da Saúde com re-
lação às doenças negligenciadas foram lançadas em 
2003, com o primeiro edital temático em tuberculose, 
seguido pelos editais de dengue (2004) e hanseníase 
(2005). Em 2006, implantou o Programa de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas e fi-
nanciou 82 pesquisas, com um investimento total de 
22,3 milhões de reais.

Em 2008, financiou 58 projetos, mediante inves-
timento conjunto com o Ministério da Ciência e Tec-
nologia e apoio administrativo do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
de 17 milhões de reais, perfazendo um total de 39,3 
milhões de reais.

Em 2012, anunciou a criação de uma Rede de 
Pesquisa em Doenças Negligenciadas, com financia-
mento de vinte milhões de reais. Esses são apenas 
alguns exemplos de iniciativas governamentais nes-
sa área.

As doenças raras, por seu turno, são uma série de 
enfermidades que afetam apenas um número restrito 
de doentes e que apresentam baixa prevalência em 
uma determinada população. São, em geral, doenças 
degenerativas, cronicamente debilitantes e que neces-
sitam de tratamento contínuo, afetando as capacidades 
físicas, mentais, sensoriais e comportamentais do pa-
ciente. Já foram identificadas mais de 5.000 doenças 
que se enquadram nessa categoria.

Nesse caso, acontece situação parecida com a 
das doenças negligenciadas, pois a decisão das in-
dústrias farmacêuticas de investir na pesquisa e na 
comercialização de produtos é largamente influenciada 
pela demanda e, principalmente, pelo mercado poten-
cial. Com base nesse raciocínio, a indústria concentra 
a sua produção em determinadas linhas de produtos, 
retirando do mercado drogas de pouco consumo, uti-
lizadas em doenças raras, de baixo retorno financeiro 
ou de preço controlado pelo governo – por ser o maior 
comprador –, tal como acontece com determinadas 
doenças endêmicas.
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Drogas órfãs são medicamentos usados para 
o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças 
raras. Para que um medicamento seja considerado 
órfão, são utilizados critérios epidemiológicos – baixa 
prevalência ou incidência da doença em uma deter-
minada população –, e econômicos – presunção de 
não-rentabilidade do medicamento.

O incremento de investimentos em doenças ne-
gligenciadas no Brasil, em face aos sucessos já obti-
dos, exige, agora, a instituição de mecanismos de fi-
nanciamento mais perenes, que também contemplem 
as doenças raras. Nesse sentido, a criação do Fundo 
Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negli-
genciadas (FNPDRN), aqui proposto, pode significar 
um importante avanço com vistas a ampliar o finan-
ciamento e, conseqüentemente, o escopo das ações 
de pesquisa nessa área.

O Fundo proposto funcionará sob as formas de 
apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsá-
veis. As fontes de recursos incluem doações, sendo 
permitidas doações para pesquisa de doença especí-
fica; subvenções e auxílios de entidades de qualquer 
natureza, inclusive de organismos internacionais; e 
reembolso das operações de empréstimo realizadas 
por meio do Fundo, a título de financiamento reembol-
sável. Ademais, contará com recursos orçamentários 
anuais de R$ 50 milhões.

Por essas razões, e em respeito ao princípio cons-
titucional que assegura o direito à saúde para todos, 
esperamos a acolhida desse projeto de lei, certos da 
relevância da iniciativa.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR 
N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Estabelece normas de finanças pú-
blicas 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. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capitulo II do Titulo 
VI 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.

§ 1° 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.

§ 2° Para efeito do atendimento do § 1°, o ato 
será acompanhado de comprovação de que a despesa 
criada ou aumentada não afetará as metas de resulta-
dos fiscais previstas no anexo referido no § 1° do art. 
4°, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos se-
guintes, ser compensados pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3° Para efeito do § considera-se aumento per-
manente de receita o proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 4° A comprovação referida no § 2°, apresenta-
da pelo proponente, conterá as premissas e metodo-
logia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5° A despesa de que trata este artigo não será 
executada antes da implementação das medidas re-
feridas no § 2°, as quais integrarão o instrumento que 
a criar ou aumentar.

§ 6° O disposto no § 1° 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.

§ 7° Considera-se aumento de despesa a prorro-
gação daquela criada por prazo determinado.
....................................................................................

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª será atendido na forma regimental.

E aproveito para compartilhar dos parabéns pela 
taça que o Corinthians ganhou ontem, nosso time pau-
lista, mas que, ontem, aqui em Brasília, percebi que é do 
Brasil inteiro, pela manifestação dos Senadores e também 
pelos rojões que espocaram aqui em Brasília. Foi muito 
bonito, e compartilho também dos parabéns a V. Exª pelo 
projeto que, há muito tempo, acho que era necessário.

Parabéns, e espero que o Ministro Padilha tenha 
a sensibilidade de dar todo apoio do Governo.

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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PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 231, DE 2012 

Cria o Fundo Nacional de Pesqui-
sa para Doenças Raras e Negligenciadas 
(FNPDRN) e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica criado o Fundo Nacional de Pesqui-

sa para Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN).
Art. 2o O FNPDRN tem por finalidade apoiar pro-

jetos de pesquisa e empreendimentos correlatos na 
área de doenças raras e negligenciadas.

Art. 3o Os projetos de pesquisa e empreendi-
mentos correlatos a serem financiados pelo FNPDRN 
atenderão a pelo menos um dos seguintes objetivos:

I – incentivo à pesquisa em doenças raras e ne-
gligenciadas, mediante:

a) concessão de bolsas de estudo, de pesquisa 
e de trabalho, no Brasil ou no exterior, a estudantes 
universitários brasileiros ou estrangeiros residentes 
no Brasil;

b) concessão de prêmios a pesquisas realiza-
das no Brasil;

c) implantação e manutenção de cursos e trei-
namentos destinados à formação, especialização e 
aperfeiçoamento de pessoal de saúde;

d) promoção da regionalização de pesquisas 
científicas;

II – fomento à pesquisa acadêmica e universitária 
em doenças raras e negligenciadas, mediante:

a) apoio técnico e financiamento a pesquisas bási-
cas e a estudos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos;

b) estruturação e manutenção de centros de re-
ferência;

c) investimento na infraestrutura laboratorial da 
rede nacional para diagnóstico bioquímico e genético-
-molecular;

d) estabelecimento de protocolos clínicos e dire-
trizes terapêuticas;

III – desenvolvimento científico e tecnológico na 
área de doenças raras e negligenciadas, mediante:

a) pesquisa e desenvolvimento de drogas órfãs;
b) pesquisa e desenvolvimento de medicamentos;
c) pesquisa e desenvolvimento de imunobioló-

gicos;
d) pesquisa e desenvolvimento de produtos para 

a saúde;
e) pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

assistivas;
IV – produção, preservação e difusão do conhe-

cimento acerca das doenças raras e negligenciadas, 
mediante:

a) implantação e manutenção de sistemas de 
informação;

b) implantação e manutenção de bancos de amos-
tras biológicas;

c) edição de artigos científicos, periódicos e pu-
blicações;

d) elaboração e difusão de material de informação, 
comunicação e educação voltado para estabelecimen-
tos de ensino, serviços de saúde e população em geral.

Art. 4o O FNPDRN é um fundo de natureza con-
tábil, com prazo indeterminado de duração, que fun-
cionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou 
de empréstimos reembolsáveis, conforme dispuser 
o regulamento, e constituído dos seguintes recursos:

I – recursos do Tesouro Nacional;
II – doações, nos termos da legislação vigente, 

sendo permitidas doações para pesquisa de doença 
específica;

III – legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de qual-

quer natureza, inclusive de organismos internacionais;
V – reembolso das operações de empréstimo re-

alizadas por meio do Fundo, a título de financiamento 
reembolsável, observados critérios de remuneração 
que, no mínimo, lhes preserve o valor real;

VI – resultado das aplicações em títulos públi-
cos federais, obedecida a legislação vigente sobre a 
matéria;

VII – saldos de exercícios anteriores;
VIII – recursos de outras fontes.
Parágrafo único. Ficam assegurados ao FNPDRN, 

em cada ano, a partir do exercício financeiro seguinte 
ao ano de publicação da lei, R$ 50.000.000,00 (cin-
quenta milhões de reais), atualizados pela variação 
acumulada da receita corrente líquida da União, na 
forma do regulamento.

Art. 5o O Poder Executivo, para fins de observân-
cia do estabelecido no art. 17 da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, estimará o aumento de 
despesa decorrente desta Lei e o impacto orçamentário-
-financeiro nos futuros exercícios financeiros.

Parágrafo único. O aumento de despesa decor-
rente desta Lei será compensado pela margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter con-
tinuado explicitada na lei de diretrizes orçamentárias 
e o Poder Executivo incluirá a despesa resultante no 
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias de sua publicação.

Art. 6o A não-aplicação dos recursos do FNPDRN 
de acordo com o disposto nesta Lei, sujeita o titular 
do projeto ou do empreendimento apoiado ao paga-
mento do valor atualizado dos recursos recebidos, 
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sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis 
e penais cabíveis.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, con-
sidera-se solidariamente responsável por inadimplência 
ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica 
propositora do projeto de pesquisa ou empreendimento.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos financeiros a partir do início 
do exercício fiscal seguinte ao ano de sua publicação.

Justificação
Esta proposta é mais uma que teve origem nas 

ideias e apontamentos da Professora Adriana de Abreu 
Magalhães Dias, do Instituto Baresi que, desta feita, 
objetiva criar o Fundo Nacional de Pesquisa para Do-
enças Raras e Negligenciadas (FNPDRN).

Apesar dos recentes avanços científicos e tecnoló-
gicos, as doenças infecciosas continuam a afetar despro-
porcionalmente as populações pobres e marginalizadas.

Contribui para isso um fenômeno denominado 
“desequilíbrio 10/90” (The 10/90 Gap, em inglês), pelo 
qual, conforme o Global Forum for Health Research,
menos de dez por cento dos gastos mundiais com 
pesquisa em saúde são dedicados a doenças e con-
dições mórbidas que representam noventa por cento 
da carga global de doenças.

Essa “falha de mercado” caracteriza-se por uma 
situação em que o setor privado investe quase ex-
clusivamente em remédios para o mundo rico e de-
senvolvido, que serão vendáveis e lucrativos. Como 
resultado dessa exiguidade de recursos destinados à 
pesquisa em saúde, relacionada com as doenças da 
pobreza, proliferam as assim denominadas “doenças 
negligenciadas”, virtualmente ignoradas em termos do 
desenvolvimento de medicamentos.

As doenças negligenciadas, tais como dengue, 
doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, 
leishmaniose, filariose, oncocercose, malária, tuber-
culose e tracoma, entre outras, estão associadas a 
situações de pobreza, a precárias condições de vida 
e às iniquidades em saúde, ou seja, às desigualdades 
injustas, desnecessárias e evitáveis.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), mais de um bilhão de pessoas são portado-
ras de uma ou mais doenças negligenciadas, o que 
representa um sexto da população mundial. São do-
enças que prevalecem em condições de pobreza, mas 
também contribuem para a manutenção do quadro de 
desigualdade, em razão de representarem importante 
barreira ao desenvolvimento dos países. De fato, saúde, 
ciência e tecnologia são, atualmente, requisitos para 
o desenvolvimento econômico e social, e não apenas 
as suas consequências.

Sobretudo, falta visibilidade às doenças negligen-
ciadas por não causarem surtos dramáticos com gran-
de número de mortes. Geralmente, essas doenças se 
desenvolvem por longos períodos de tempo, levando 
a deformidades, incapacidades, deficiências graves e 
mortes relativamente lentas.

Apesar de serem responsáveis por quase metade 
da carga de doença nos países em desenvolvimento, 
os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tra-
dicionalmente não priorizaram essa área. O Brasil, fe-
lizmente, é uma exceção a essa regra, em face de já 
ser considerado um líder mundial em pesquisas sobre 
doenças negligenciadas.

As ações iniciais do Ministério da Saúde com re-
lação às doenças negligenciadas foram lançadas em 
2003, com o primeiro edital temático em tuberculose, 
seguido pelos editais de dengue (2004) e hanseníase 
(2005). Em 2006, implantou o Programa de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas e fi-
nanciou 82 pesquisas, com um investimento total de 
22,3 milhões de reais.

Em 2008, financiou 58 projetos, mediante investi-
mento conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia 
e apoio administrativo do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de 17 milhões 
de reais, perfazendo um total de 39,3 milhões de reais.

Em 2012, anunciou a criação de uma Rede de Pes-
quisa em Doenças Negligenciadas, com financiamen-
to de vinte milhões de reais. Esses são apenas alguns 
exemplos de iniciativas governamentais nessa área.

As doenças raras, por seu turno, são uma série de 
enfermidades que afetam apenas um número restrito 
de doentes e que apresentam baixa prevalência em 
uma determinada população. São, em geral, doenças 
degenerativas, cronicamente debilitantes e que neces-
sitam de tratamento contínuo, afetando as capacidades 
físicas, mentais, sensoriais e comportamentais do pa-
ciente. Já foram identificadas mais de 5.000 doenças 
que se enquadram nessa categoria.

Nesse caso, acontece situação parecida com a 
das doenças negligenciadas, pois a decisão das in-
dústrias farmacêuticas de investir na pesquisa e na 
comercialização de produtos é largamente influenciada 
pela demanda e, principalmente, pelo mercado poten-
cial. Com base nesse raciocínio, a indústria concentra 
a sua produção em determinadas linhas de produtos, 
retirando do mercado drogas de pouco consumo, uti-
lizadas em doenças raras, de baixo retorno financeiro 
ou de preço controlado pelo governo – por ser o maior 
comprador –, tal como acontece com determinadas 
doenças endêmicas.

Drogas órfãs são medicamentos usados para 
o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças 
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raras. Para que um medicamento seja considerado 
órfão, são utilizados critérios epidemiológicos – baixa 
prevalência ou incidência da doença em uma deter-
minada população –, e econômicos – presunção de 
não-rentabilidade do medicamento.

O incremento de investimentos em doenças ne-
gligenciadas no Brasil, em face aos sucessos já obti-
dos, exige, agora, a instituição de mecanismos de fi-
nanciamento mais perenes, que também contemplem 
as doenças raras. Nesse sentido, a criação do Fundo 
Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negli-
genciadas (FNPDRN), aqui proposto, pode significar 
um importante avanço com vistas a ampliar o finan-
ciamento e, consequentemente, o escopo das ações 
de pesquisa nessa área.

O Fundo proposto funcionará sob as formas de 
apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis. 
As fontes de recursos incluem doações, sendo permiti-
das doações para pesquisa de doença específica; sub-
venções e auxílios de entidades de qualquer natureza, 
inclusive de organismos internacionais; e reembolso das 
operações de empréstimo realizadas por meio do Fundo, 
a título de financiamento reembolsável. Ademais, contará 
com recursos orçamentários anuais de R$ 50 milhões.

Por essas razões, e em respeito ao princípio consti-
tucional que assegura o direito à saúde para todos, espe-
ramos a acolhida desse projeto de lei, certos da relevância 
da iniciativa. – Senador Eduardo Suplicy.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas de finanças pú-
blicas 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.
....................................................................................

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

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; de As-
suntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa).

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Ferraço. (Pausa.)

Não se encontrando, 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, brasileiros e 
brasileiras que nos acompanham pelos órgãos de di-
vulgação da Casa, nossos dias nesta Casa, Sra. Pre-
sidente, são absolutamente tomados por inúmeras, 
complexas e importantes questões, sejam os graves 
fatos revelados pela CPMI ou as sabatinas para a 
ocupação de importantes cargos da República, a Lei 
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de Diretrizes Orçamentárias, que definirá os rumos do 
nosso próximo orçamento, ou a infatigável apreciação 
dos projetos de lei em nossas Comissões Permanentes.

Talvez por essa intensa e diversificada pauta, 
tenha sido ainda pequeno e tímido o debate sobre os 
graves assuntos que afetam a vida em nuestra America,
nos últimos tempos, notadamente a partir do afasta-
mento, em rito sumário, do Presidente constitucional-
mente eleito pelo Paraguai, Fernando Lugo, legítimo 
mandatário daquele País.

As afirmações cada vez mais frequentes sobre o 
crescimento do Brasil, sobre a pujança de nossa eco-
nomia e de nosso peso político no cenário mundial, 
não parece vir devidamente acompanhadas, por nossa 
sociedade civil, da exata compreensão das necessárias 
responsabilidades igualmente crescentes das nossas 
ações e gestos nas relações internacionais.

Registro que acompanhei com atenção os pronun-
ciamentos de alguns dos Senadores aqui sobre esse 
fato: dos Senadores Fernando Collor, Roberto Requião 
e Alvaro dias, que demonstraram a competência de 
sempre na abordagem da matéria, mesmo que com 
posições muitas vezes diametralmente opostas, mas 
que nem por isso lograram estabelecer neste plenário 
o necessário debate e a indispensável reflexão coletiva 
sobre os altos interesses nacionais e o próprio destino 
continental, em jogo nesta grave conjuntura.

Assistimos nesta Casa a um longo processo que 
pretende cassar o mandato de um Senador, o Senhor 
Demóstenes Torres. Em que pese que a ele tenha sido 
assegurada ampla defesa, ainda assim, muitas vezes, 
sua defesa logra, junto aos tribunais, ainda mais prazos 
e recursos. Percebam que tratamos aqui do mandato 
de um Senador da República. Pois bem, segmentos 
conservadores do Paraguai, valendo-se de sua maioria 
parlamentar, promoveram o afastamento sumário de um 
Presidente da República democraticamente eleito. No 
rito sumaríssimo promovido não foram concedidos ao 
Presidente Lugo mais que duas horas para se defen-
der de um processo de impeachment, que se baseou 
em acusações genéricas e imprecisas.

Como poderia uma República como a nossa, em 
que se observam os princípios universais da ampla de-
fesa, das garantias individuais e do devido processo 
legal para a cassação de único mandato parlamentar, 
se calar, se omitir, quando setores conservadores pa-
raguaios promovem um verdadeiro golpe de Estado, 
destituindo um Presidente eleito soberana e democra-
ticamente pelo povo paraguaio? E isso quando foram 
recusados todos os apelos de adiamento da decisão 
e ampliação do prazo de defesa, pelos governos que 
integram a Unasul. 

Reinauguram-se em nosso Continente as mes-
mas e lamentáveis práticas já ocorridas em Honduras, 
ameaçando transformar-se em prática corrente o uso 
de instrumentos jurídicos e expedientes parlamentares 
manipulados por elites para alterar correlações de for-
ças estabelecidas pela vontade soberana das urnas.

O pretexto invocado para o golpe foi o confronto 
entre policiais e camponeses durante ação de reinte-
gração de posse de um latifúndio ocupado por sem-ter-
ras. Registrou-se, naquela oportunidade, uma centena 
de feridos, onze camponeses e seis policiais mortos.

No Brasil, há poucos anos, aconteceu fato seme-
lhante no Estado do Pará, com a morte de 19 campo-
neses, o que não ameaçou a estabilidade democrática 
do nosso País.

Num país em que 80% da terra é controlada por 
3% da população, com uma economia com fortes pon-
tos de estagnação, quadro resultante da longa ditadura 
de Alfredo Stroessner e de 60 anos de governo colora-
do, não pode surpreender o conservadorismo e pouco 
apego à democracia das elites paraguaias. 

E justamente porque o Presidente Lugo repre-
sentava uma mudança profunda dessa realidade so-
cioeconômica e visando impedir uma nova vitória dos 
segmentos progressistas no Paraguai, agrupados na 
Frente Guasu, nas próximas eleições presidenciais 
marcadas para abril de 2013, que se promoveu o im-
peachment.

O debate inaugurado a partir do golpe paraguaio 
tem servido para demonstrar que certas forças políticas 
continentais e nacionais também não parecem ter na 
democracia um valor universal e de princípio.

Pragmaticamente, aceitam qualquer descami-
nho institucional para reverter o processo de transfor-
mações sociais, econômicas e políticas em curso na 
América Latina.

Mais grave me parece ser a manipulação promo-
vida por alguns setores políticos sobre a real posição 
de nossa diplomacia. Em nenhum momento houve, 
por parte do Brasil, uma radicalização irresponsável 
ou mesmo sectária, a não ser por aqueles que con-
siderem que os nossos interesses nacionais estejam 
representados apenas pelos brasiguaios. Na verdade, 
o Brasil foi uma força de moderação no Mercosul, no 
Parlasul e na Unasul, enfim, em todas as instâncias in-
ternacionais. Nossa diplomacia soube demarcar nossa 
repulsa ao golpe, sem permitir retaliações econômicas 
que atingissem sua já sofrida população.

Ao promover o ingresso da Venezuela no Mer-
cosul, nós o fizemos dentro do mais alto interesse na-
cional, que é o da viabilização do Mercosul como um 
mercado regional expressivo. E aí, nesse momento, as 
mesmas vozes que saudaram o golpe em Honduras, 
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os mesmos que aplaudiram os golpistas paraguaios, 
agora esgrimem um súbito apego á democracia ao 
condenar o governo de Chávez na Venezuela.

Para nós, que participamos da resistência demo-
crática que restabeleceu em nosso País as liberdades, 
a defesa dos princípios republicanos e democráticos, 
significa um compromisso de vida e não uma retóri-
ca de oportunidade. O governo venezuelano tem sua 
legitimidade assegurada pelas urnas e pelo voto so-
berano de sua população. O radicalismo de algumas 
posições, eivadas de uma ideologia conservadora, não 
podem abstrair a importância da presença da Venezue-
la para o sucesso do Mercosul. Note-se que, mesmo 
denunciando o golpe, em nenhum momento o Governo 
brasileiro defendeu a retirada definitiva do Paraguai.

Ao renunciar ao cargo de Alto Representante-
-Geral do Mercosul, o Embaixador brasileiro Samuel 
Pinheiro Guimarães, um dos estrategistas da política 
externa independente do governo Lula, pretendeu aler-
tar a comunidade do Mercosul sobre a necessidade 
urgente de uma reformulação completa naquele orga-
nismo. Impõe-se a necessidade de dotá-lo de meca-
nismos mais efetivos, capazes de promover medidas 
mais eficientes de integração regional.

Defendemos, sim, um Mercosul forte e unido, e, 
no fundo, é disso que se trata. Não podemos ser ingê-
nuos e imaginar que haja um amplo consenso mundial 
sobre o êxito do Mercosul. Num mundo competitivo e 
em franca crise econômica, é evidente que a afirma-
ção e o crescimento do Mercosul significam ameaça 
a outros interesses continentais.

Aqueles que pugnaram pela Alca, alinhando-se 
com os interesses dos Estados Unidos da América do 
Norte, evidentemente, pensarão diferente. Para esses, 
a ineficácia do Mercosul é mais que um desejo incon-
fesso, uma fatalidade.

Para finalizar, Sra. Presidente, não podemos acei-
tar que, nesta Casa, esses argumentos prosperem sem 
o devido bom combate. Para nós, o Brasil tem repre-
sentado a diplomacia do equilíbrio, do respeito à so-
berania e autodeterminação dos povos, aos princípios 
republicanos e democráticos, na procura incansável da 
unidade latino-americana pelo desenvolvimento com 
paz e justiça para os seus povos.

É isso o que o PSB defende, de forma clara e 
sem subterfúgios. É isso que acreditamos ser, neste 
momento, o interesse nacional.

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

SP) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia, como 
oradora inscrita.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – Senadora.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – Eu troco com o Senador Jorge Viana.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quer trocar com o Jorge Viana? (Pausa.)

A Senadora vem? (Pausa.)
Pois não.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 

microfone.) – Ela vai falar primeiro. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Depois, estão o Senador Jorge Viana, que já 
está presente, e, em seguida, nós temos Benedito de 
Lira. Posteriormente, Rollemberg.

Com a palavra, a Senadora Ana Amélia. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Pre-
sidente Marta Suplicy; Senadoras; Senadores; nossos 
telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio Se-
nado, vários Senadores, ontem, se manifestaram desta 
tribuna a respeito do lançamento do Plano Safra para 
a Agricultura Familiar. Mas nunca é demais ressaltar 
essas iniciativas de governo, para que tenhamos ex-
pectativa de que, com o clima favorável, seja possível 
também termos uma safra adequada às expectativas 
dos nossos agricultores, que vêm sofrendo muitas di-
ficuldades. 

O Ministro Pepe Vargas, em uma cerimônia muito 
concorrida no Palácio do Planalto, presidida pela Pre-
sidente Dilma Rousseff, com as presenças do nosso 
Presidente José Sarney e a do Presidente da Câmara, 
Marco Maia, e de vários Ministros, lançou um ambicioso 
plano, garantindo R$706 milhões para a aquisição de 
terras para assentamentos da reforma agrária. Essa é a 
forma correta de o Governo trabalhar em relação a um 
tema de grande interesse social e também econômico.

Para o custeio das lavouras, o limite de crédito 
será de R$80 mil, com taxas de juros de 4% ao ano, 
uma redução de meio ponto percentual. Antes o pro-
dutor tinha crédito limitado entre R$50 mil.

Queria também destacar não apenas a questão 
dos números, já mostrados aqui, mas a questão das 
novas regras para o programa de aquisição alimentar.

O Ministro Pepe Vargas, que é o responsável 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, lembrou 
que os Municípios, os Estados, os restaurantes uni-
versitários, as unidades das Forças Armadas, os hos-
pitais poderão comprar diretamente dos agricultores 
familiares. Antes, este programa era usado somente 
na formação do estoque estratégico pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

Também temos novidades para os jovens e mu-
lheres. O Pronaf Mulher passará de R$50 mil para 
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R$130 mil por safra; e o Pronaf Jovem, que atende 
10 mil jovens no campo, sobe para R$15 mil. É um si-
nal da valorização da agricultura familiar, iniciada nos 
anos 90, e é bom que se reconheça, programa lançado 
pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pois 
o Pronaf nasceu lá, e a grande virtude foi o governo 
Lula ter prosseguido com o Pronaf, que foi uma inicia-
tiva do governo anterior, não haver alterado sequer o 
nome e ter ampliado substancialmente o volume de 
recurso e também ampliado os programas dentro do 
próprio Pronaf, que seria o guarda-chuva para os de-
mais programas, como este de aquisição de alimentos 
da agricultura familiar. 

Não há dúvidas de que o produtor rural brasileiro 
vem assumindo um papel importantíssimo na geração 
de emprego e renda, segurança alimentar, preservação 
ambiental e consequentemente no desenvolvimento 
socioeconômico do País.

A melhoria da renda do agricultor familiar tem 
impacto importante no interior do País, não só na sua 
rica São Paulo, Senadora Marta, mas também no meu 
Estado, Rio Grande do Sul, e em todo o território na-
cional. Nas grandes cidades, há o reflexo, quando vão 
bem o campo e a agricultura familiar, porque as pes-
soas conseguem fixar-se na área rural, não sofrendo 
com o êxodo rural, que é sempre prejudicial.

Um plano eficaz para a agricultura tem o chama-
do efeito dominó positivo em toda a cadeia produtiva, 
não só no Brasil, mas também influenciando outras 
comunidades internacionais. Países africanos, como 
Nigéria, Malaui, Moçambique, Senegal e Etiópia, de-
senvolvem projetos usando como exemplo o programa 
de agricultura familiar brasileiro. A iniciativa é parte de 
uma parceria entre a Organização das Nações Unidas 
e o Governo brasileiro. Mas, para que realmente nós 
possamos ser um exemplo para o mundo, é preciso 
também enfrentarmos a realidade do agricultor fami-
liar, que é a mesma dos outros produtores brasileiros.

Essa realidade foi bem lembrada pelos movimen-
tos sociais, que tiveram oportunidade de falar durante 
a solenidade de lançamento no Palácio do Planalto 
ontem. Havia campesinos, a Fetraf Brasil e a Contag, 
que apoiaram as medidas, mas não deixaram de co-
brar maior estrutura para o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e também para o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra). Aqui é preciso 
também lembrar que os funcionários do Incra estão 
em greve desde o dia 18 de junho, pedindo melhorias 
salariais e a realização de concurso público.

O presidente da Contag, o meu conterrâneo Al-
berto Broch, ressaltou o papel estratégico da agricul-
tura familiar, cobrando empenho do Governo Federal, 
dos governos estaduais e municipais e dos agentes 

financeiros, para que as medidas anunciadas sejam, 
de fato, efetivadas e atendam o máximo possível de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Nas palavras da própria Presidenta Dilma Rous-
seff, foi possível compreender que o Governo Federal 
concorda com as demandas do campo hoje. É preci-
so solucionar o endividamento que foi agravado pelas 
perdas da agricultura, provocado pela seca nos últi-
mos anos.

No meu Estado, Rio Grande do Sul, e no sul do 
País, algumas lavouras tiveram quebra de até 80%. 
Também não foi diferente na Bahia. O Governo anun-
ciou que o Programa Garantia-Safra passará a atender 
todo o Brasil e não somente à região do semiárido, ga-
rantindo a renda mínima a agricultores atingidos pelas 
catástrofes climáticas, como seca e cheias.

É preciso também oferecer ao agricultor familiar 
as inovações tecnológicas de que hoje dispomos e es-
tabelecer, definitivamente, a inclusão socioeconômica 
através da Embrapa, que deve fazer uma redistribui-
ção, pela extensão rural, que será assegurada tanto 
para a agricultura familiar como também para a agri-
cultura empresarial. Isso é fundamental. Não adianta 
trabalharmos e termos grandes avanços tecnológicos 
se isso não for repassado para a prática, na vida coti-
diana dos agricultores familiares.

A baixa qualidade dos serviços públicos no campo 
é um outro fato de atraso e também origem do êxodo 
rural, como são a saúde, educação, segurança, trans-
portes e, sobretudo, telecomunicações. 

O produtor familiar recebeu, pelo menos, um 
alento e um compromisso da Presidente da República: 
o lançamento de um programa que cria um sistema 
eficiente de irrigação, amenizando os efeitos das estia-
gens que estão ocorrendo com frequência. Na mesma 
linha, também falou-se de um programa consistente 
de armazenagem de grãos.

A agricultura familiar, por exemplo, é responsá-
vel pela produção de grande parte da carne suína no 
Brasil. Esse setor, Srª Presidente Marta Suplicy, sofre 
com as barreiras econômicas impostas pela Argentina 
e pela Rússia, mas também com a seca, que afetou 
diretamente a produção de grãos e insumos para a 
alimentação e a ração na suinocultura.

A crise está agudíssima. Há desespero entre os 
suinocultores. São pequenos produtores espalhados por 
todo o País, mas aqui trago um exemplo do Rio Grande 
do Sul. O Prefeito Claudemir Locatelli, do PMDB, da 
cidade de Vista Gaúcha, localizada no norte do meu 
Estado, na divisa com Santa Catarina, decretou no dia 
de ontem situação de emergência no Município por 90 
dias. A crise atinge os122 suinocultores, que estão com 
prejuízos de mais de R$10 milhões. A criação de suí-
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nos é responsável por 60% da renda total da cidade, 
de pouco mais de 2,7 mil habitantes.

No dia 9, na próxima segunda-feira, deveremos 
ter uma nova reunião com o Ministro da Agricultura, 
Mendes Ribeiro Filho, para tratar da dramática situa-
ção dos suinocultores. E também, na próxima sema-
na, será lançada a Frente Parlamentar em Defesa da 
Suinocultura, iniciativa minha e dos Deputados Vilson 
Covatti, Luis Carlos Heinze e vários outros Senadores 
que aderiram a essa campanha, como os Senadores 
de Santa Catarina, Casildo Maldaner, Luiz Henrique 
e Paulo Bauer, além do Senador Sérgio Souza, do 
Paraná, e do Senador Zezé Perrella, de Minas Gerais.

Outro problema que precisa ter a atenção priori-
tária do Governo é a melhoria do sistema de telefonia, 
especialmente nas conexões de Internet, para que os 
produtores tenham acesso a informações e canais 
de comercialização, sem falar na própria segurança. 
Srªs e Srs. Senadores, essas comunidades continuam 
isoladas, sem sinal no telefone celular e sem chances 
de contatar sequer a Polícia Rodoviária Estadual em 
caso de emergência.

Além disso, é preciso garantir a melhoria das 
rodovias e estradas vicinais para o transporte dos 
alimentos e a distribuição de energia, uma das princi-
pais deficiências no campo e grande obstáculo para 
o desenvolvimento.

Entre tantos produtos que vêm das mãos dos 
agricultores familiares para a nossa mesa todos os 
dias está o leite.

Estive, na quarta-feira, com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, numa audiência 
com o Ministro Mendes Ribeiro Filho e produtores de 
leite, representados...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Srª Pre-

sidente, estou concluindo.
Produtores de leite representados pelo Sindicato 

da Indústria Leiteira do Rio Grande do Sul, o Sindilat; 
a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul; a 
Federação das Cooperativas agropecuárias de Santa 
Catarina e a Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura do Rio Grande do Sul, a Fetag.

Os produtores de leite da região estão preocupa-
dos com a falta de regulamentação da Lei nº 12.669, 
que determina que as indústrias de laticínios de todo 
o Brasil informem o preço do leite ao produtor até o 
dia 25 do mês anterior, ou seja, o preço é estabeleci-
do e veiculado um mês antes de a matéria-prima ser 
paga. Como não houve a regulamentação da lei, os 
produtores estão sem informações sobre como deve 
ser aplicada a metodologia para a divulgação do preço, 

qual o veículo oficial que irá divulgar o preço do leite e 
como estabelecer o valor final das diferentes classes 
de leite disponíveis. A intenção é que o processo seja 
feito com base na metodologia dos conselhos estadu-
ais denominados Conseleite, já existentes nos maiores 
Estados produtores...

(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Repe-

tindo, Srª Presidente: que seja feito pelo sistema do 
Conseleite. São conselhos estaduais denominados 
Conseleite que já existem e que estão funcionando 
muito bem, em defesa do interesse do produtor de leite 
e também atendendo ao interesse da indústria. Eles 
existem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no 
Paraná e no Mago Grosso do Sul. Esses Estados são 
responsáveis por 35% da produção nacional. A meto-
dologia usada pelo Conseleite é considerada trans-
parente e clara pelos dirigentes do Sindilat e também 
irá garantir a aplicação das instruções normativas que 
garantem a qualidade do produto. 

O pedido apresentado sensibilizou o Ministro 
Mendes Ribeiro Filho e será discutido com os repre-
sentantes dos setores produtivos e com o Secretário 
de Política Agrícola, Caio Rocha, para que a regula-
mentação possa ser definida já na próxima semana. 
É exatamente nessa medida que eu gostaria de pedir 
o apoio do Governo para atender imediatamente a 
essa demanda. 

Outra questão ligada à produção agrícola que 
considero relevante é a promulgação do Decreto nº 
247, de 2012, de minha autoria e do Senador Paulo 
Bauer, que garante o aproveitamento, pelas agroin-
dústrias, do crédito presumido da contribuição para o 
Pis/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins). 

Eu queria agradecer a V. Exª pela generosidade 
do tempo e que possa dar por lido todo o meu pronun-
ciamento desta tarde, Srª Presidente. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da rádio senado, como na semana que passou, 
quero usar esta tribuna para comentar uma importante 
cerimônia que ocorreu no Palácio do Planalto , impor-
tante, sobretudo, porque trata da agricultura do Brasil 
, setor que vem garantindo o crescimento econômico 
do nosso produto interno bruto, especialmente num 
momento nada bom da industria de manufaturados, 
que vem colecionando resultados negativos.
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Hoje, o governo federal lançou o Plano Safra da 
Agricultura Familiar e anunciou um reforço nas linhas 
de crédito para o custeio e investimento do plantio. Se-
rão 40 por cento a mais de recursos , se comparado 
com o ano passado.

O governo coloca à disposição do agricultor rural, 
22 bilhões de reais, através de financiamento diretos 
e indiretos, e anunciou também a redução dos juros.

Em tempos de crescimento sustentável e novo 
código florestal, o governo vai ampliar o crédito para 
a recuperação de áreas de preservação permanente 
, as APPS, e reservas legais desmatadas .

Para o custeio das lavouras, o limite de crédito 
será de 80 mil reais com taxas de juros de quatro por 
cento ao ano, uma redução de meio ponto percentual. 
Antes o produtor tinha crédito limitado entre 50 mil reais.

O plano anunciado hoje ainda garante R$ 706 
milhões de reais para a aquisição de terras para as-
sentamentos da reforma agrária .

É um sinal de que a valorização da agricultura 
familiar, iniciada nos anos 90, está realmente consoli-
dada. Não há dúvidas de que o produtor rural brasileiro 
vem assumindo um papel importantíssimo na geração 
de emprego e renda, segurança alimentar, preservação 
ambiental e consequentemente no desenvolvimento 
socioeconômico do país.

E aqui, quero ressaltar ,que se trata de um plano 
que atinge um setor que é responsável por nada mais 
nada menos , do que 70 por cento da produção de 
alimentos consumidos pelos brasileiros diariamente.

84 por cento da mandioca consumida no país 
vêm das mãos dos médios e pequenos produtores da 
agricultura familiar.

70 por cento do feijão, 49 por cento do milho, ovos 
e aves saem das terras das dessas famílias produtoras.

O fortalecimento da agricultura familiar é um 
passo importante também para o fortalecimento dos 
pequenos municípios brasileiros.

Se o produtor garante sua renda, garante tam-
bém inúmeros empregos no comercio e nos serviços 
prestados nas pequenas cidades.

A melhoria da renda do agricultor e de sua família 
têm impacto importante no interior do país e, conse-
quentemente , nas grandes cidades, que é invariavel-
mente, o destino das pessoas que não conseguem 
êxito no campo.

Um plano eficaz para a agricultura tem o chamado 
efeito dominó positivo em toda a sociedade brasileira e 
até sobre as comunidades internacionais. Países afri-
canos, como Niger, Malawi, Moçambique, Senegal e 
Etiópia, estão desenvolvendo projetos usando como 
exemplo o Programa de agricultura familiar , dentro da 
política de aquisição de alimentos. A iniciativa é par-

te de uma parceria entre a Organização das Nações 
Unidas e o governo brasileiro.

Mas para que realmente nós possamos ser um 
exemplo perfeito para o mundo, é preciso enfrentar a 
realidade do agricultor familiar, que é a mesma dos 
outros produtores brasileiros. É preciso solucionar o 
endividamento que foi agravado pelas perdas na agri-
cultura provocadas pela seca dos últimos anos. No 
Rio Grande do Sul, algumas lavouras tiveram quebra 
de até 80 por cento.

É preciso também oferecer ao agricultor familiar as 
inovações tecnológicas que vemos hoje e estabelecer, 
definitivamente, a inclusão socioeconômica.

A baixa qualidade dos serviços públicos no cam-
po é um dos fatores de atraso e êxodo rural.

O produtor familiar espera um programa de go-
verno para a captação e armazenamento de água 
potável para o consumo das famílias nas proprieda-
des rurais, e um sistema de irrigação que amenize os 
efeitos das estiagens que estão ocorrendo com mais 
e mais freqüência.

Outra prioridade é a melhora do sistema de te-
lefonia, para que os produtores tenham acesso a in-
formações e canais de comercialização, sem falar na 
própria segurança.

Já citei , nesse plenário, o caso das produtoras 
rurais de Santana do Livramento que esperam, há mais 
de quatro anos , a melhoria do serviço de telefonia na 
região de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Srªs e Srs., elas continuam isoladas , sem sinal 
no telefone celular e sem chances de contatar sequer 
a polícia rodoviária estadual, em caso de emergência.

Além disso, é preciso garantir a melhoria das 
rodovias e estradas vicinais, para o transporte dos 
alimentos, e a distribuição de energia , uma das prin-
cipais deficiências no campo e grande obstáculo para 
o desenvolvimento.

Entre tantos produtos que vêm das mãos dos 
agricultores familiares para a nossa mesa, todos os 
dias, está o leite.

Hoje ,também , estive no Ministério da Agricultu-
ra , Pecuária e Abastecimento, numa audiência com 
o ministro Mendes Ribeiro Filho e produtores de leite, 
representados pelo Sindicato da Industria leiteira do 
Rio Grande do Sul, o SINDILAT, a Federação da Agri-
cultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL, a Federação 
das Cooperativas agropecuárias de Santa Catarina 
FECOAGRO e a Federação dos trabalhadores na agri-
cultura do Rio Grande do Sul, a FETAG.

Os produtores de leite estão preocupados com a 
falta de regulamentação da lei 12 669, que determina 
que as indústrias de laticínios de todo o Brasil informe o 
preço do leite ao produtor até o dia 25 do mês anterior.
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Ou seja, o preço é estabelecido e veiculado , um 
mês antes da matéria prima ser paga.

Como não houve a regulamentação da lei, os 
produtores estão sem informações sobre a metodolo-
gia que deve ser aplicada para a divulgação do preço, 
qual o veículo oficial que irá divulgar o preço do leite e 
como estabelecer o valor final das diferentes classes 
de leite disponíveis.

A regulamentação da lei 12.669, para os produ-
tores , é prioritária , pois significará segurança do co-
mercio do produto e , é claro, a garantia de renda. Só 
os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná reúnem hoje mais de 350 mil produtores de leite.

O setor é parte importante do produto interno bru-
to dos três estados e têm sido a atividade que ajudou 
a economia desses estados, por não ser tão atingido 
pelas estiagens dos últimos dez anos.

Outra questão ligada ao produtor agrícola, que 
considero muito importante, é a promulgação do de-
creto legislativo 247 de 2012, de minha autoria e do 
senador Paulo Bauer, que garante o aproveitamento, 
pelas agroindústrias, do crédito presumido da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social, o COFINS.

O decreto legislativo promulgado pelo Presidente 
desta Casa, Senador José Sarney, na terça-feira, corri-
ge uma distorção estabelecida pela Medida Provisória 
(MP 552) aprovada no final do ano passado.

Assim, laticínios, engenhos, moinhos, fábricas 
de ração voltam a ter o direito de aproveitar o crédito 
presumido dos seis meses que estavam suspensos o, 
que reduzirá o valor devido do PIS, PASEP e COFIN.

A conclusão deste meu pronunciamento é uma 
só: o que votamos e aprovamos aqui nesse plenário, 
o que é decidido na esplanada dos ministérios ou no 
Palácio do Planalto está diretamente ligado ao trabalho 
no campo brasileiro. Ações positivas aqui em Brasília 
, influenciam diretamente na segurança alimentar, ou 
seja, na garantia de produção e distribuição de ali-
mentos a milhões de pessoas, não só no Brasil, como 
no Mundo.

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

– SP) – V. Exª será atendida na forma regimental, Se-
nadora Ana Amélia.

Chamo para fazer uso da palavra o Senador Jorge 
Viana, como orador inscrito. Aproveito para chamar o 
Senador Benedito de Lira, que vai ser o próximo orador. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, antes de tudo, eu queria cumprimentar a 
querida Senadora Ana Amélia pelo discurso e também 
me somar a ela, fazendo referência à solenidade de 

ontem. Eu a entendo da maior importância para o País, 
porque, ontem, como bem falou a Senadora Ana Amé-
lia, foi apresentado o Plano Safra 2012/2013. Lamen-
tavelmente, eu não pude estar presente por conta de 
estar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 

E queria agradecer as referências que fez o Mi-
nistro Pepe Vargas à minha pessoa na solenidade do 
Palácio do Planalto e parabenizá-lo, como já fez a Se-
nadora Ana Amélia, pelo empenho. Ele, em tão pouco 
tempo no Ministério, realmente domina o assunto e 
tem feito uma política que certamente vai trazer gran-
des resultados para os agricultores familiares, para os 
produtores de todas as regiões do País.

Especialmente, o Ministro Pepe Vargas falou 
também de recursos para o setor florestal, que ainda 
não tem uma presença consolidada no PIB brasileiro. 
O Brasil tem a segunda maior área de floresta tropi-
cal do planeta e participa com menos de 4% do PIB 
mundial do setor florestal.

Mas é importante dizer que R$22 bilhões para 
o Plano Safra é uma conquista dos produtores e das 
organizações ligadas aos produtores. É o melhor inves-
timento que um país pode fazer e a maior prioridade 
que um país pode ter, porque segurança alimentar tem 
de ser um objetivo deste País tão cheio de possibilida-
des de produção de alimentos.

Mas, Srª Presidenta, o que me traz à tribuna? 
É preciso usar... Digo a todos que estão ouvindo-me 
pela Rádio Senado, que estão assistindo-me pela TV 
Senado, que nos acompanham pela Internet, que os 
juros do Pronaf – R$18 bilhões – estão limitados a 4%. 
É uma conquista! É uma conquista da estabilidade 
econômica. O mundo inteiro vive uma crise econômi-
ca profunda, e o Brasil está fazendo usufruto, agora, 
dessa conquista.

E é exatamente por conta de mais esse registro 
positivo, de queda de juros, que venho à tribuna para 
falar dos fundos constitucionais. Por que ainda não 
temos registrado a queda dos juros na aplicação dos 
recursos dos fundos constitucionais?

Com a luta da Presidenta Dilma – eu fiz vários 
pronunciamentos aqui no Senado; outros colegas, tam-
bém –, os juros mudaram significativamente no Brasil 
em menos de um ano. 

Há um ano, Senadora Ana Amélia, em julho do 
ano passado, a Caixa Econômica cobrava, para che-
que especial, 8,5% de juros; o Banco do Brasil, 8,7%; 
o Bradesco, 8,8%; O Itaú-Unibanco, 8,8%; o HSBC, 
9,6%. Agora, esses mesmos bancos, exatamente ago-
ra, estão tendo, boa parte deles, uma redução que 
chega a 169%.

Então, nós temos uma queda, na Caixa Econô-
mica, de 49% nos juros para cheque especial. Se nós 
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formos olhar o crédito especial, também... Os juros da 
Caixa Econômica, há um ano, eram de 2,59% e ago-
ra são de 2,01%, ou seja, 2%. O Banco do Brasil saiu 
de 3% para 2,4%. Isso é uma conquista do povo bra-
sileiro e – vale registrar mais uma vez – uma luta da 
Presidenta Dilma, e eu fico muito contente de ver que 
dessa maneira nós ajudamos a aquecer a economia e 
olhamos com um olhar que sempre devemos manter, 
com mais atenção, para os consumidores, pessoas 
que agora acessam uma renda um pouco melhor e 
que estavam sendo exploradas por uma taxa de juros 
a mais alta do mundo. 

E aí queria dizer que isso tudo decorre, de certa 
forma – e aí parabenizo as equipes do Ministro Man-
tega e do Tombini, Presidente do Banco Central –, por 
conta de terem apostado no Brasil e terem feito uma 
significativa mudança na taxa Selic, que é, de certa 
forma, a taxa mãe desse processo de crédito, de cus-
to do dinheiro no Brasil. Em janeiro de 2008, era de 
11,25%, e agora, em maio deste ano, está em 8,5%. 
A TJLP também, agora em torno de 6%.

Por que estou fazendo esse resgate dessa con-
quista? Porque a Constituição Federal estabeleceu, 
no art. 3º, que, entre outros objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, estão o de garantir 
o desenvolvimento regional e erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais.

A partir daí foram criados os fundos constitucio-
nais: o FCO, o FNE e o FNO, a que me refiro, o Fundo 
Constitucional do Norte, que, de longe, é o recurso que 
mais tem ajudado tanto no setor agroflorestal, como 
também nas atividades urbanas. 

Agora, o FNO, os fundos constitucionais, as ta-
xas cobradas pelo FNO e por outros fundos não são 
mais competitivas, tendo em vista a nova Selic e tendo 
em vista a redução das taxas de juros das outras ins-
tituições bancárias. Tudo isso em decorrência de uma 
amarração que foi feita na legislação que proíbe que se 
tenham, mesmo diante de um cenário completamente 
modificado, as alterações necessárias.

Pasmem, senhores: hoje, não compensa você 
fazer uso dos recursos dos fundos constitucionais, 
porque, em alguns casos, as taxas de juros cobradas 
no dinheiro do FNO é maior do que a taxa Selic. Maior 
que a taxa Selic...

Então, a atratividade toda, o fomento ao desen-
volvimento regional para diminuir as desigualdades, 
tudo isso agora é passado. E eu espero que o Minis-
tério da Fazenda e o Ministério da Integração, que são 
os gestores das normativas vinculadas aos fundos 
constitucionais possam, efetivamente, promover essa 
mudança, senão não tem nenhum sentido. 

A alteração na lei de 2001, lamentavelmente, 
amarrou e não permite mais uma vinculação nem 
com a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, 
nem com a Selic e, aí, temos uma situação absurda: 
75% de todo investimento da Amazônia é feito através 
do Banco da Amazônia. Só que, hoje, as taxas para 
quem contraiu empréstimo ou para quem quer fazer 
investimentos são mais altas do que a Selic. Então, é 
urgente, é para ontem!

Faço um apelo à Presidente Dilma, faço um apelo 
ao Ministro Mantega, faço um apelo ao Ministro Fernan-
do Bezerra que tratem disso, porque podemos ter uma 
inadimplência enorme daqueles que já contraíram os 
empréstimos e fizeram os seus investimentos e, pior, 
estaremos cerceando o crescimento econômico na 
região. Os números, tendo em vista a pouca compe-
titividade estão estabilizados perto de dois bilhões de 
reais por ano de investimento. É muito? É muito! Mas 
poderia ser muito mais! Nós temos de ter três, quatro, 
cinco bilhões para investir na Amazônia e não tem ne-
nhum sentido nós seguirmos com essa conta absurda.

Então, trago para cá, Srª Presidenta, uma mu-
dança... Seis bilhões do PIB da Amazônia são esta-
belecidos a partir dos investimentos do FNO. Ou nós 
alteramos imediatamente, reduzindo essas taxas de 
juros ou criaremos uma espécie de recessão regiona-
lizada. Na região que, para atender à Constituição de-
veria ter um tratamento diferenciado, estaremos dando 
um tratamento diferenciado ao contrário, prejudicando 
todos aqueles que querem produzir mais e melhor na 
região, seja um pequeno produtor que acessa o crédito 
rural, seja um pequeno comerciante, seja um industrial. 
Então, todos estão à mercê de uma situação absurda 
hoje, tendo em vista essa conquista que o Brasil al-
cançou com a redução das taxas de juros.

Venho aqui, Srª Presidenta, e queria concluir 
dizendo que estou apresentando dois requerimentos 
aqui: um para o Ministério da Fazenda e outro para o 
Ministério da Integração, solicitando informações e um 
posicionamento do que está sendo feito para alterar a 
taxa de juros para que ela volte a ser competitiva para 
a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais. 
Então, eu queria que V. Exª, Sr. Presidenta, nos termos 
regimentais, pudesse acatar esses requerimentos e 
dar o devido tratamento a eles para que, o mais rápi-
do possível, o Ministério da Fazenda e o Ministério da 
Integração tomem uma atitude e mudem as taxas de 
juros da aplicação dos fundos constitucionais, fazendo 
com que o Banco da Amazônia seja mais eficiente e 
possa atender mais e melhor aqueles clientes...

(Interrupção do som.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sena-
dora, não tenho mais tempo? Se pudéssemos, pelo 
menos, por um minuto...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu estou colocando mais dois minutos. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Ouço 
com atenção a Senadora Ana Amélia, por gentileza.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Endosso o 
requerimento de V. Exª à Presidência da Mesa, a ser 
encaminhado aos Ministros, porque os problemas são 
os mesmos, Senador, só mudam o endereço. Hoje, este 
meu aparte tem a ver com o seu Estado do Acre. Fize-
mos aqui, Senadora Marta Suplicy, uma sessão muito 
bonita e muito concorrida para celebrar os 50 anos de 
Emancipação do Estado do Acre, quando foi transfor-
mado de Território em Estado. Naquele momento, fiz um 
pronunciamento para me associar à homenagem e fiz 
uma referência aos filhos ilustres do Acre. O Senador 
Jorge Viana e V. Exª também, que é usuária das redes 
sociais, sabem da força que as redes sociais, a TV Se-
nado e a Rádio Senado têm em relação ao, digamos, 
conjunto dos que acompanham e fiscalizam a nossa 
atividade parlamentar. Pois eu recebi um telefonema 
de um telespectador que acompanha os trabalhos do 
Senado pela TV Senado e que assistiu a toda cerimô-
nia comemorativa aos 50 anos do Estado do Acre. Eu 
vou dizer o nome dele: Mário Sérgio Bulhões de Sá 
Leitão, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele disse que 
eu havia mencionado vários filhos ilustres lá do Acre, 
entre os quais Adib Jatene, Jarbas Passarinho, Glória 
Perez, e que eu havia esquecido um dos nomes mais 
importantes da música popular Brasileira, João Donato.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Ah! 
Muito bem.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Então, eu 
me curvo à lembrança desse grande telespectador. 
Veja só, Senadora Marta, João Donato, que todos nós 
apreciamos, um dos pais da Bossa Nova, uma figura 
notável, no Brasil e fora do Brasil, pelo seu talento. Eu 
também aproveitaria para lembrar o colega jornalista, 
também nascido no Acre, Armando Nogueira, por to-
dos respeitado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Falecido.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – O político 

que se notabilizou por “meu nome é Enéas!”, o mé-
dico Enéas, que veio consagrado por uma votação 
extraordinária na Câmara Federal, e o humorista, que 
todos também admiramos, José Vasconcellos. Então, 
acrescento, para completar aquele pronunciamento, 
Senador Jorge Viana, porque o senhor representa tão 
bem o Estado do Acre, em homenagem àquele que nos 
acompanha aqui, Mário Sérgio Bulhões de Sá leitão, 
lá de Natal, Rio Grande do Norte.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois é 
Senadora. Obrigado, Srª Presidenta, pela compreensão.

Queria também dizer que estou fazendo uso 
das redes sociais, que é uma maneira de aproximar 
nossos mandatos às pessoas e aos cidadãos. Estou 
com endereço no Twitter, as pessoas que estão me 
ouvindo e que queriam seguir é jorgevianaacre, tem 
uma Fan Page também onde eu posso interagir com 
as pessoas. Estamos há um mês fazendo uso desses 
instrumentos poderosos e importantes. Há também o 
site jorgeviana.com.br para que a gente possa ter esse 
tipo interação. Então agradeço o aparte V. Exª 

Então para concluir, Srª Presidenta, quero dizer 
que eu me somo ao esforço do Governador Tião Via-
na, que tanto tem trabalhado pela economia de nos-
so Estado para ter mais investimentos, para ajudar os 
produtores, a todos os prefeitos – e o faço na pessoa 
do Prefeito Angelim, da capital, que tanto trabalha 
pelo desenvolvimento. Assim, encaminho estes dois 
requerimentos: um ao Ministro da Fazenda o outro ao 
Ministro da Integração, solicitando providências sobre 
o que está sendo feito para a redução das taxas de 
juros da aplicação dos recursos do FNO. Dessa forma, 
vamos ter mais investimentos e uma condição melhor 
para aqueles que querem nos ajudar a desenvolver de 
forma sustentável a Amazônia e o Brasil. Muito obri-
gado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental em 
relação aos requerimentos.

Compartilho com a Senadora Ana Amélia, por-
que é muito gostoso o que ela relatou, de saber que 
a Rádio Senado e a TV Senado são escutados e as 
pessoas se manifestam, e é muito bom tudo isso, essa 
participação, é um diálogo que se acaba fazendo com 
o eleitor e a eleitora.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 642, DE 2012

Requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda sobre a si-
tuação atual do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte (FNO).

Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do Re-
gimento Interno, combinado com o disposto no art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Ministro de Estado da Fazenda as se-
guintes informações:
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1) Qual foi a disponibilidade orçamentária do Fun-
do Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) 
no período de 2006 a 2012?

2) Quanto foi o montante total de recursos apli-
cados? E quanto foi destinado a cada Estado? Con-
siderando o total desses recursos, tanto em âmbito 
regional quanto estadual, qual foi o valor aplicado (i) 
nas operações rurais, (ii) nas operações industriais, 
agroindustriais e de turismo, (iii) nas operações co-
merciais e de serviços e (iv) nas operações florestais, 
discriminado por Estado? 

3) Qual a evolução histórica dos encargos finan-
ceiros (taxas de juros e outros) praticados nas opera-
ções contratadas com recursos provenientes do FNO, 
mormente no período de 2006 a 2012?

4) Quais as providências adotadas pelo Minis-
tério da Fazenda para diminuir os juros cobrados nos 
financiamentos com recursos do FNO, de forma a ga-
rantir competividade em relação às demais instituições 
financeiras e o desenvolvimento da Região Norte?

5) Há alguma situação fática ou jurídica que está 
impedindo a redução das taxas de juros praticadas 
nas operações com recursos provenientes do FNO, 
por parte do governo? 

Justificação
A Constituição de 1988 trouxe para a Amazônia 

o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), operado pelo Banco da Amazônia S.A. (BASA), 
formatado para ser um importante instrumento finan-
ceiro de redução das desigualdades regionais.

Nos últimos anos estamos presenciando uma po-
lítica econômica de redução substancial da taxa SELIC, 
como um dos pilares adotados pela Presidenta Dilma 
para a manutenção dos atuais indicadores favoráveis 
de criação de emprego e elevação da renda.

Contudo, as taxas praticadas pelo FNO não acom-
panharam tal redução, chegando ao ponto de as que 
são atualmente praticadas estarem em vigor desde 
janeiro de 2008, não tendo sido registradas quais-
quer modificações nos percentuais definidos em Lei 
desde então.

A correção desse descompasso é fundamental 
para que se caminhe na direção de uma das principais 
diretrizes da legislação que regulamenta os Fundos 
Constitucionais, qual seja a aplicação de recursos a 
taxas de juros mais vantajosas em relação às demais 
fontes de recursos.

No contexto da redução das desigualdades re-
gionais, um dos objetivos fundamentais da Repúbli-
ca Federativa do Brasil estampado no art. 3º, III da 
Constituição Federal, a possibilidade de emprestar a 
um custo baixo para setores, empresas e atividades 

das regiões historicamente menos favorecidas, atra-
vés dos Fundos Constitucionais, alem de aumentar a 
atratividade de capital, possibilitaria a geração de ex-
ternalidades positivas e/ou maior retorno social dos 
financiamentos. Tudo isso desempenharia um papel de 
suma importância para a concretização das políticas 
públicas do Governo Federal.

Para se ter uma dimensão da problemática colo-
cada, a taxa de juros do FNO para grandes e médias 
empresas do setor não rural é superior a taxa SELIC, 
como se vê abaixo:

Discriminação % a.a.
Taxa Selic 8,50
Fno Não Rural Média Empresa 9,50
Fno Não Rural Grande Empresa 10,00

Sendo assim, a queda da taxa de juros dos fi-
nanciamentos do FNO é imprescindível para que haja 
a correção da defasagem mantida por tais taxas em 
relação às reduções ocorridas na TJLP e na SELIC ao 
longo destes quatro anos. E tudo isso fica ainda mais 
gritante quando comparado com a proporcionalidade 
(diferenças) mantidas em relação às referidas taxas 
em janeiro de 2008, quando do seu estabelecimento.

Sala das Sessões, 4 de julho, de 2012. – Sena-
dor Jorge Viana.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 643, DE 2012

Requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro de Estado da Integração Nacional 
sobre a situação atual do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Norte.

Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do Re-
gimento Interno, combinado com o disposto no art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Ministro de Estado da Integração Na-
cional as seguintes informações:

1) Qual foi a disponibilidade orçamentária do Fun-
do Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) 
no período de 2006 a 2012?

2) Quanto foi o montante total de recursos apli-
cados na Região? E quanto foi destinado a cada Es-
tado? Considerando o total desses recursos, tanto 
em âmbito regional quanto estadual, qual foi o valor 
aplicado nas (i) operações rurais, (ii) operações in-
dustriais, agroindustriais e de turismo, (iii) operações 
comerciais e de serviços e (iv) operações florestais, 
discriminado por Estado? 

3) Qual a evolução histórica dos encargos finan-
ceiros (taxas de juros e outros) praticados nas opera-
ções contratadas com recursos provenientes do FNO?
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4) Quais as providências adotadas pelo Ministério 
da Integração Nacional para diminuir os juros cobrados 
nos financiamentos com recursos do FNO, de forma a 
garantir competividade em relação às demais institui-
ções financeiras e o desenvolvimento da Região Norte?

5) Há alguma situação fática ou jurídica que está 
impedindo a redução das taxas de juros praticadas 
nas operações com recursos provenientes do FNO, 
por parte do governo? 

Justificação
A Constituição de 1988 trouxe para a Amazônia 

o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), operado pelo Banco da Amazônia S.A. (BASA), 
formatado para ser um importante instrumento finan-
ceiro de redução das desigualdades regionais.

Nos últimos anos estamos presenciando uma po-
lítica econômica de redução substancial da taxa SELIC, 
como um dos pilares adotados pela Presidenta Dilma 
para a manutenção dos atuais indicadores favoráveis 
de criação de emprego e elevação da renda.

Contudo, as taxas praticadas pelo FNO não acom-
panharam tal redução, chegando ao ponto de as que 
são atualmente praticadas estarem em vigor desde 
janeiro de 2008, não tendo sido registradas quais-
quer modificações nos percentuais definidos em Lei 
desde então.

A correção desse descompasso é fundamental 
para que se caminhe na direção de uma das principais 
diretrizes da legislação que regulamenta os Fundos 
Constitucionais, qual seja a aplicação de recursos a 
taxas de juros mais vantajosas em relação às demais 
fontes de recursos.

No contexto da redução das desigualdades re-
gionais, um dos objetivos fundamentais da Repúbli-
ca Federativa do Brasil estampado no art. 3º, III da 
Constituição Federal, a possibilidade de emprestar a 
um custo baixo para setores, empresas e atividades 
das regiões historicamente menos favorecidas, atra-
vés dos Fundos Constitucionais, alem de aumentar a 
atratividade de capital, possibilitaria a geração de ex-
ternalidades positivas e/ou maior retorno social dos 
financiamentos. Tudo isso desempenharia um papel de 
suma importância para a concretização das políticas 
públicas do Governo Federal.

Para se ter uma dimensão da problemática colo-
cada, a taxa de juros do FNO para grandes e médias 
empresas do setor não rural é superior a taxa SELIC, 
como se vê abaixo:

Discriminação % a.a.
Taxa Selic 8,50
Fno Não Rural Média Empresa 9,50
Fno Não Rural Grande Empresa 10,00

Sendo assim, a queda da taxa de juros dos fi-
nanciamentos do FNO é imprescindível para que haja 
a correção da defasagem mantida por tais taxas em 
relação às reduções ocorridas na TJLP e na SELIC ao 
longo destes quatro anos. E tudo isso fica ainda mais 
gritante quando comparado com a proporcionalidade 
(diferenças) mantidas em relação às referidas taxas 
em janeiro de 2008, quando do seu estabelecimento.

Sala das Sessões, 4 de julho, de 2012. – Sena-
dor Jorge Viana.

(À Mesa para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência convoca sessão deliberativa 
extraordinária do Senado Federal, a ser realizada no 
dia 11 de julho, às 10 horas, destinada à apreciação 
do Projeto de Resolução do Senado nº 22, de 2012,
que decreta a perda do mandato do Senador Demós-
tenes Lázaro Xavier Torres.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira. 
(Pausa.)

Não se encontrando o Senador, eu tenho uma 
permuta com o Senador Delcídio do Amaral.

Peço a gentileza da Senadora Ana Amélia se 
pode presidir a sessão.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra a Senadora Marta, oradora ins-
crita, que permutou com o Senador Delcídio, como ela 
própria havia antecipado. 

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Caros ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado; 
Srªs e Srs. Senadores; cara Senadora Ana Amélia, o 
Senado tem dado repetidas demonstrações de efici-
ência e de compromisso com seu dever de legislar, 
sempre buscando o atendimento dos interesses sociais.

Acredito que a sessão de ontem rendeu muitos 
frutos. Neste semestre, o Senado acabou aprovando 
projetos de lei bastante importantes. Os Senadores 
não têm poupado esforços para fazer cumprir a sua 
obrigação na CPMI, sem interromper os trabalhos nas 
Comissões. Há Comissão funcionando à tarde. V. Exª, 
Senadora, tem observado que, às vezes, há dificulda-
de de presença, porque metade dos Senadores está 
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na CPMI, e metade, nas Comissões, à tarde, queren-
do produzir.

Isso é muito bom, porque o País caminha, nós 
fazemos as leis. Nós temos nos posicionado, as discus-
sões ocorrem. Muitas audiências públicas enriquecem 
o nosso trabalho.

Ontem, também aprovamos algumas matérias 
bastante importantes.

A PEC nº 103, que estabelece os critérios de 
repartição do Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), já estava atrasada há alguns 
anos, porque, hoje, o comércio é feito não só na loja, 
mas também via Internet. Já estamos vivendo essa 
experiência há algum tempo. Todo o ICMS ficava para 
o Estado de origem, o que era uma injustiça.

Aqui, quero salientar o empenho que teve a Ban-
cada de São Paulo para fazer com que entendessem 
que isso deveria mudar. Sempre quando São Paulo 
se manifesta, Senadora, o pessoal fica de pé atrás e 
diz que São Paulo nunca quer perder nada, que São 
Paulo quer mais! E não é assim.

Houve uma posição do Secretário da Fazenda 
do Estado de São Paulo, Andrea Calabi, que veio à 
audiência pública e confirmou o que o Senador Aloysio 
Nunes, o Senador Suplicy, aqui presente, e eu mesma 
estávamos dizendo. São Paulo vai perder? Vai perder, 
mas nós achamos que o mundo mudou e que isso não 
é perder, porque, quando o País todo cresce, São Pau-
lo ganha também.

Então, houve um empenho bastante grande da 
bancada paulista com o Senador Renan, que se sen-
sibilizou na audiência pública e incorporou várias su-
gestões. Vários Senadores se manifestaram também, 
alguns por uns motivos, e outros, por outros motivos. 
Foi feito um trabalho excepcional, onde se viu sua li-
derança, sua força, sua capacidade de articulação, 
porque foi aprovado por unanimidade.

Então, por isso, quero parabenizá-lo e dizer que 
o Brasil está entrando no século XXI e está começan-
do a fazer uma reforma muito importante, apesar de 
eu achar que ela é um pouco fatiada. Mas a gente já 
percebeu que, aqui, ou vai assim, ou não vai. Então, 
façam o melhor possível! Mas esse foi um passo, acre-
dito, muito importante na reforma tributária.

Também ontem, foi votada a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 86, de autoria do Senador Alvaro 
Dias, que pôs fim às votações secretas no processo 
de cassação de mandato. É uma reforma importante 
também em minha opinião, porque, há muito tempo, 
existe essa vontade no Congresso Nacional, mas não 
se caminhava. Houve o desapensamento. Era para 
não haver mais votação secreta para nenhuma auto-
ridade, mas isso não caminhava. Alguns diziam que, 

na escolha de Ministros do Supremo, de Ministros do 
Judiciário ou de embaixadores, o Senador não tinha 
de se expor. No fim, foi desapensada uma proposta do 
Senador Alvaro Dias, que era só para a cassação. Não 
vai ser utilizada agora, porque tem de ir para a Câmara. 
Então, não vai ser utilizada na votação de cassação do 
Senador Demóstenes Torres, mas vai ser implantada 
nas próximas votações.

Espero, Senadora, que não tenhamos de usar 
isso nunca, porque foi muito penoso o que tivemos de 
passar nesta Casa. Não digo que tenha sido constran-
gedor, mas, sim, desagradável e triste para todos nós. 
Então, espero ser poupada disso. E acho que V. Exª 
também deve ter esse desejo, bem como os Senado-
res aqui presentes, porque realmente são situações de 
muita tristeza para o Senado quando temos de tomar 
atitudes desse tipo.

Também quero falar da votação do PL nº 278, que 
trata dos Conselhos Tutelares. Como prefeita de uma 
cidade como São Paulo, pude constatar a importância 
dos Conselhos e a precariedade dos Conselhos na sua 
atuação. Eu tentei fazer o melhor possível. Na hora em 
que cheguei ali, já dupliquei o salário dos conselheiros 
tutelares, que têm de ter também uma boa condição 
de trabalho física. Muitas vezes, eles não têm telefone, 
não têm automóvel, não têm condições de trabalho! 
E são eles que protegem nossas crianças e nossos 
adolescentes.

Então, a Casa e a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), ontem, fizeram um trabalho 
muito bom e, eu diria, penoso para todos os Senadores, 
sem constrangimentos, porque todos foram absoluta-
mente muito claros de que estavam ali fazendo o que 
tinha de ser feito. Esse trabalho teve a liderança do 
Senador Eunício, com toda a competência de sempre.

A próxima semana vai ser a última em que haverá 
sessões deliberativas no Senado. Por isso, ela promete 
ser uma semana de muito trabalho e de votações muito 
importantes. Entre as principais, eu gostaria de des-
tacar as votações, na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), de dois relatórios de minha autoria: um trata 
da vacinação de mulheres contra o câncer de colo de 
útero, que é um projeto da Senadora Vanessa e que 
considero extremamente importante; e o outro trata 
da regulamentação da profissão de cuidador de pes-
soas idosas, projeto da autoria do Senador Moka que 
tem grande impacto no cotidiano da vida das pessoas.

Em relação à vacinação contra o câncer de colo 
de útero, apresentei um substitutivo que estende a to-
das as mulheres, de todas as faixas etárias, o direito à 
imunização contra o vírus HPV, que é responsável por 
cerca de 90% dos cânceres de colo de útero.
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Senador, podemos prevenir um câncer que mata 
as mulheres e que é extremamente perigoso. Noven-
ta por cento desse câncer podem ser erradicados, na 
medida em que houver essa vacina. Esse é o tipo de 
câncer, depois do mamário, que mais mata mulheres 
no Brasil e no mundo. São 230 mil mulheres, no mun-
do, que morrem desse câncer de útero; só no Brasil, 
cinco mil mulheres morrem desse câncer.

Atualmente, a principal estratégia do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para combater o câncer é a 
realização do exame preventivo de Papanicolau, fei-
to em mulheres entre 25 e 64 anos. Todavia, existem 
dois grandes problemas em relação a essa estratégia. 
O primeiro deles foi reiterado pela Senadora Vanessa 
várias vezes: em alguns Estados brasileiros, a taxa de 
realização desse exame é baixa. A Senadora sempre se 
remete ao Amazonas. O Norte do Brasil tem as piores 
taxas, onde, em média, 50% das mulheres realizam 
o Papanicolau. Se só 50% das mulheres realizam o 
exame de Papanicolau, pode ser que os outros 50% 
que não o realizam, pelo menos uma grande porcen-
tagem, vão falecer do câncer de útero.

A prevenção secundária também não é bem rea-
lizada. Constata-se a lesão, e a mulher não tem onde 
fazer o tratamento preventivo, o que é outra dificuldade. 
Por isso, é importante que reforcemos o combate ao 
câncer uterino com a estratégia de imunização, que 
antecipa até mesmo a infecção da mulher pelo HPV. O 
problema é que, para haver eficácia nessa estratégia, 
temos de começar a vacinação antes que a mulher 
inicie sua vida sexual.

Fiquei até um pouco assustada, porque, nas au-
diências públicas realizadas com os médicos, a orien-
tação é a de que seja feita a imunização a partir dos 9 
anos de idade. E fiquei pensando: a partir dos 9 anos? 
Quer dizer, tem de ser feita antes de iniciada a vida 
sexual, mas aos 9 anos de idade? Pois é, infelizmente, 
essa é uma idade em que uma parcela da população 
feminina começa a ter relação sexual. Foi um susto, 
mas encaro isso no meu projeto substitutivo e coloquei 
a determinação de que o Governo executivo inclua a 
vacinação de meninas entre 9 e 13 anos no Programa 
Nacional de Imunização, num prazo máximo de dois 
anos. Além disso, sugiro que isso seja feito nas esco-
las, porque, se o posto de saúde falar para a mãe que 
a imunização deve ser feita antes do começo da vida 
sexual, alguém já poderá dizer que estão induzindo 
o início da vida sexual, o que é um absurdo, porque 
não é nada disso.

Mas é que não adianta – adiantar sempre adianta 
um pouco – fazer depois essa vacinação, porque ela 
não vai ter a eficiência que tem ao ser feita no perío-
do pré-adolescência. Essa vacina tem de ser aplicada 

como qualquer vacina de imunização. Se a vacinação 
for feita em meninas entre 9 e 13 anos, essas meninas 
não vão ter câncer de útero. Então, temos de aplicar 
a vacina nessa idade mesmo, e a escola é o melhor 
lugar para fazê-lo.

Além disso, autorizamos também que o Governo 
Federal priorize regiões com menor cobertura do exame 
de Papanicolau, como é o caso da Região Norte. Se 
lá é o pior local, é mais distante, é onde é mais difícil 
fazer o Papanicolau, vamos começar com as escolas 
na Região Norte, onde a situação das mulheres com 
câncer de útero é muito pior.

Apesar da gentileza da Presidenta, vou falar 
agora...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Esteja à vontade, Senadora Marta! Esteja à vontade!

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obri-
gada.

Vou falar dos direitos do idoso, do projeto subs-
titutivo que trata do cuidador de idoso. Nesse projeto, 
tive bastante cuidado em duas áreas. Primeiro, temos 
de pensar no idoso, que é o foco, mas também no pro-
fissional, que é para quem estamos regulamentando a 
profissão. Então, fizemos várias audiências públicas, 
com um resultado muito bom, o que me influenciou 
bastante na concepção do que seria o projeto. Asse-
guramos os direitos fundamentais durante os atendi-
mentos de prevenção, de diagnóstico.

Quero falar das 200 mil pessoas que estão exer-
cendo o trabalho formal de cuidador de idosos. Sabe-
mos que o contingente atual, Senadora Ana Amélia, é 
de 21 milhões de idosos, mas estes vão ser 63 milhões 
em 2050. Então, se, hoje, há 32 idosos para cada 100 
jovens, essa proporção, amanhã, vai se inverter: serão 
164 idosos para cada 100 jovens.

Todos nós temos a experiência de uma mãe idosa, 
de um pai idoso, de um tio, de uma pessoa da família 
que necessita de cuidado. Antigamente, havia a solteira 
da família. Hoje, a solteira da família está trabalhando, 
e, aí, o trabalho vai para a filha casada, mas a filha ca-
sada também quer trabalhar, se não está trabalhando. 
Então, hoje, o cuidador de idoso é um profissional que 
tem de existir. Essa profissão tem de existir, mas a si-
tuação é super complexa, Senadora, porque há famí-
lias que podem pagar, há famílias que têm um recurso 
muito menor para pagar. A formação do cuidador de 
idoso é bastante complexa. Às vezes, é preciso que a 
pessoa seja até mais especializada para cuidar de um 
idoso com o mal de Alzheimer. Mas também pode ser 
necessário que haja uma pessoa que só dê banho no 
idoso e o acompanhe numa volta pelo quarteirão a pé, 
para que ele faça exercício físico. Então, toda essa com-
plexidade está contemplada no substitutivo.
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Quero agradecer à PUC de São Paulo, que nos 
cedeu o espaço para fazer uma audiência pública, para 
a qual foram pessoas de todo o Brasil e que enrique-
ceu muito o nosso relatório.

Na semana que vem, vamos, então, ler esses 
projetos, apresentar o relatório na CAS. V. Exª tam-
bém participa da Comissão. E espero que possamos 
aprová-los, para terminar o ano com chave de ouro.

Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Cumprimento a Senadora Marta Suplicy. A 
questão da prevenção na saúde da mulher é um fator 
relevante para salvar muitas vidas. Sou de um Estado 
que tem o maior índice de câncer de mama, de mor-
talidade para as mulheres. Eu mesma perdi uma irmã 
por causa dessa doença. Tudo que fizermos é pouco 
em termos de prevenção. Parabéns a V. Exª. Conte, 
na CAS e em outras Comissões, com o apoio irrestrito 
para essas ações.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É só 
para pedir a V. Exª que verifique a possibilidade de 
fazer a leitura e a votação do requerimento de urgên-
cia, aprovado hoje na CRE, que trata do ingresso no 
Exército e na Marinha. Eu me refiro aos PLC nºs 49 e 
50, de 2012. Foi aprovado o requerimento de urgên-
cia e gostaria que a Mesa pudesse levar em conta e 
pudesse colocar para leitura e votação tendo em vista 
que, se não votarmos essa matéria antes do recesso, 
estaremos criando um grande prejuízo, porque o in-
gresso para o Exército e para a Marinha não vai poder 
ocorrer em 2012, o que causaria um grande prejuízo. 

Somente considerar os PLC nº 49 e nº 50, de 2012, 
para que pudéssemos ter no plenário a leitura do reque-
rimento de urgência e a votação no tempo adequado. 

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Agradeço a V. Exª. 
Presidi a sessão da Comissão de Relações Exte-

riores e Defesa Nacional, Senador Jorge Viana, hoje pela 
manhã, quando foram aprovadas essas duas matérias, 
os dois projetos. Queria lhe dizer que, não havendo ob-
jeção do plenário, votaremos assim que o requerimento 
da CRE chegar à Mesa. Já era uma intenção minha fa-
zer o requerimento, o que coincide com o interesse de 
aprovar, com o apoio do plenário, não tenho dúvidas. 

Então, agradeço a V. Exª, que será atendido na 
forma regimental.

O Senador Valdir Raupp é o próximo orador inscrito.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Enquanto o Senador não chega à tribuna, a 
Presidência designa o Deputado Laércio Oliveira como 
membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln 
Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de 2012, 
conforme o Ofício nº 443, de 2012, da Liderança do 
Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 443/2012 – LPR
Brasília, 4 de julho de 2012

Assunto: Substituição de Membro de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR 
– SE) como membro Titular em substituição ao Depu-
tado Lincoln Portela (PR – MG) na Comissão Mista 
destinada a examinar e 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 Pú-
blico – 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”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Sandro Ma-
bel como membro titular, em substituição ao Deputado 
Marcelo Castro, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 574, 
de 2012, conforme o Ofício nº 755, de 2012, da Lide-
rança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/GAB/I/nº 755
Brasília, 5 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Sandro Mabel passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 574/2012, que estabelece me-
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didas para estimular o pagamento de débitos relativos 
ao Pasep, de responsabilidade dos Estados, do DF, dos 
Municípios, e de suas autarquias e fundações; altera 
o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23-7-2004, para pror-
rogar a vigência da redução a zero das alíquotas de 
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
na importação e sobre a receita decorrentes da venda 
no mercado interno das massas alimentícias que men-
ciona, em substituição ao Deputado Marcelo Castro.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos:

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 644, DE 2012
(Em aditamento ao Requerimento nº 628, de 2012)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, aditamento ao Requerimento nº 628, 
de 2012, formalizando a mudança da data da licença 
para ausentar-me dos trabalhos desta Casa do dia 5 
de julho de 2012, para os dias 9 e 10 de agosto de 
2012, conforme comunicação por e-mail enviada pela 
Secretária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), de 
ordem do Presidente da Subcomissão de Belo Monte 
(CMABMONTE), Senador Flexa Ribeiro, comunicando 
o adiamento da diligência ao sítio das obras de Belo 
Monte, originalmente previsto para o dia 5-7-2012, para 
os dias 9-8-2012, anexo.

Informo que nos dias supracitados estarei cum-
prindo diligência prevista no Pleno de Trabalho da Sub-
comissão Temporária de Acompanhamento das Obras 
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE, da qual sou 
Relator, destinada a diligências em Altamira e Vitória 
do Xingu, ambas no Estado do Pará, com a realização 
de reuniões com as populações afetadas pelas obras, 
bem como à obtenção de informações sobre o aten-
dimento às demandas expressas nas condicionantes 
da Licença Prévia(LP).

Sala das Sessões, 4 de julho de 2012. – Senador 
Delcídio do Amaral.

 REQUERIMENTO Nº 645, DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos nºs 13 e 

40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para desempenho de representação, com ônus para 
o Senado Federal, em Audiência Pública da CPMI da 
Violência Contra as Mulheres, cuja relatoria me foi 
confiada, a realizar-se no dia 13 de julho de 2012, na 

Câmara Municipal de Salvador, no Estado da Bahia. 
– Senadora Ana Rita.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão votados oportunamente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, vou fazer um pronunciamento sobre 
a infraestrutura do nosso País e vou ler aqui o título 
de uma matéria do jornal Brasil Econômico, que traz o 
que a gente já vem falando há algum tempo, há muitos 
anos, daqui da tribuna do Senado: 

Empresas perdem US$ 80 bilhões por 
ano com gargalos na logística 

Valor corresponde a 4% do PIB nacional 
e equivale ao mesmo montante necessário 
para que o país resolva as deficiências nessa 
área, segundo a Fundação Dom Cabral, res-
ponsável pelo estudo; investimento no setor 
está estagnado há 30 anos. 

É claro que não é culpa apenas deste Governo. 
Há 30 anos que o setor de logística e de infraestrutura 
do nosso País está estagnado.

Venho batendo nessa tecla para duplicar rodo-
vias, restaurar as nossas rodovias, construir mais por-
tos, modernizar os aeroportos. Enfim, há uma série de 
gargalos que o nosso País ainda enfrenta, impedindo 
o Brasil de continuar um crescimento mais acelerado.

O Governo Federal tem se empenhado para dar 
início à construção da Ferrovia de Integração do Cen-
tro-Oeste (Fico). Com 1.600 quilômetros de extensão, 
é uma das obras do PAC, e sua construção deverá 
ter início em setembro de 2013. Ela deverá começar 
pelo trecho considerado prioritário, de cerca de 1.000 
quilômetros, entre Campinorte, em Goiás, e Lucas do 
Rio Verde, em Mato Grosso.

A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste faz 
parte, no entanto, de um projeto muito mais ambicioso, 
a Ferrovia Transcontinental (EF-354), que, com seus 
4.400 quilômetros de extensão, ligará o litoral norte flu-
minense a Rondônia, e daí seguirá até o Acre e o Peru.

Em outras palavras, a Transcontinental se cons-
tituirá em uma conexão terrestre entre os Oceanos 
Atlântico e Pacífico. A exemplo da nossa rodovia bioce-
ânica, que já está pronta, completamente pavimentada, 
ligando o Brasil aos portos do Peru e do Chile. Além 
disso, ela se conectará à Ferrovia Norte-Sul, atualmen-
te em construção, com conclusão prevista para 2014.
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A Norte-Sul, por sua vez, com 3,1 mil quilômetros 
de extensão, ligará o interior do Estado de São Paulo 
a Belém, no Pará. Ela também se interligará à Estrada 
de Ferro Carajás, em Açailândia, no Maranhão, e, por 
meio de outras conexões ferroviárias, permitirá que se 
chegue aos portos de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e 
Santos, em São Paulo. 

Trata-se, como se vê, de projetos importantíssimos 
para a criação de meio de transporte de cargas rápido 
e barato e para a integração do País por via ferroviá-
ria, mas voltemos à Ferrovia de Integração do Centro-
-Oeste, o assunto que nos interessa mais de perto. 

Ela sairá de Campinorte, em Goiás, atravessará 
todo o Estado de Mato Grosso, até chegar a Vilhena, 
divisa com Rondônia, passando por 20 Municípios 
de uma região que é grande produtora de grãos e de 
carne. Para dar ideia do que representa essa riqueza, 
vale lembrar que só o Estado de Mato Grosso detém, 
hoje, quase 10% da produção mundial de soja, com 
20 milhões de toneladas/ano.

Chegamos, aqui, ao ponto que motiva o nosso 
pronunciamento de hoje, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores. 

O que me traz a esta tribuna é o pleito de Ron-
dônia para que o Governo Federal avance no projeto 
de continuação da Fico, primeiro até Porto Velho e daí 
para o Pacífico, através do Peru.

Além de aproximar o nosso Estado dos grandes 
centros do País, esse trecho da Ferrovia Transconti-
nental terá pelo menos outros dois significados muito 
importantes para o Brasil. O primeiro e mais óbvio deles 
será o encurtamento do caminho da produção nacional 
de carne e de soja para os mercados do Hemisfério 
Norte. Assim, os portos de Rotterdam, na Holanda, e 
de Shangai, na China, ficarão muito mais próximos, e 
os nossos produtos muito mais competitivos nos gran-
des mercados do mundo. O outro será a indução do 
progresso que as ferrovias têm o condão de promo-
ver. Os exemplos são muitos. Os ingleses usaram as 
ferrovias no processo de ocupação das suas colônias 
em todo o mundo. 

Aqui entre nós, o Estado de São Paulo, por exem-
plo, deve parte de sua prosperidade às ferrovias, en-
tre as quais a famosa Noroeste do Brasil, que ligava 
Bauru, no centro do Estado, a Santa Cruz de La Sier-
ra, na Bolívia, cortando todo o Mato Grosso do Sul. 
Essa ferrovia foi responsável pelo surgimento de mui-
tas cidades no seu percurso e pela sua conexão com 
a capital paulista e com o Porto de Santos, tornando 
exportável a produção existente ao longo de seu eixo.

Essa é, portanto, a nossa reivindicação, Srª Presi-
dente, a reivindicação do povo de Rondônia. Queremos 
nos ligar ao restante do Brasil para produzir e exportar 

para os grandes mercados consumidores do Hemis-
fério Norte. Queremos o progresso que uma ferrovia 
ajuda a trazer e o turismo que ela enseja, numa região 
que cada vez mais desperta o interesse internacional.

Apelamos, portanto, ao Governo Federal, por 
meio da Presidente, Dilma Rousseff; do Ministro dos 
Transportes, Paulo Sérgio Passos; do Presidente da 
Valec, Castello Branco, para que sejam iniciados ra-
pidamente os estudos para a construção do trecho 
Vilhena–Porto Velho, da Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste. Esse será um passo importantíssimo 
para o desenvolvimento de Rondônia, que o nosso 
povo certamente saberá reconhecer.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda 
hoje, pela manhã, toda a Bancada de Rondônia este-
ve com o Ministro dos Transportes e com o General 
Fraxe, Diretor Geral do Dnit, juntamente com toda a 
sua assessoria. Portanto, a Bancada de Rondônia, a 
Deputada Marinha Raupp; o Senador Acir Gurgacz, 
que se licenciou para que o Assis pudesse ficar aqui 
por quatro meses; o Deputado Marcos Rogério, eu e 
outros, hoje pela manhã, reivindicamos não só essa 
questão da ferrovia, mas também a restauração ime-
diata da BR-364, que está completamente esburacada. 

E aí é que faz sentido a construção da ferrovia. 
São mais de mil e trezentas carretas de soja trafegan-
do todos os dias de Mato Grosso para o porto de Por-
to Velho. A estrada pode até ser restaurada todos os 
anos, mas ela não suporta, principalmente no período 
chuvoso, essa quantidade de treminhões, de bitrens, 
que são as carretas gigantes, transportando soja por 
aquela rodovia. São três terminais portuários, da Bun-
ge, da Cargill, da Maggi, que foi a pioneira. A Maggi, 
eu ainda era Governador quando o construímos em 
parceria. Talvez a primeira PPP do Brasil foi a parce-
ria que fizermos em Porto Velho: Governo do Estado, 
Governo Federal e a Maggi, iniciativa privada, para 
construir o porto de Porto Velho para escoar a soja de 
Mato Grosso e Rondônia via terminal de Itacoatiara, 
no Amazonas, para os navios de grande calado.

Então, a construção dessa ferrovia se faz neces-
sária e urgente para diminuir a carga de transporte 
sobre a BR-364. 

Além da construção da ferrovia, da restauração 
da BR, nós estamos também começando um projeto 
de duplicação.

Eu fiz um desafio no início do ano passado, quando 
a Presidente Dilma e o Vice-Presidente Temer assumi-
ram, numa reunião do conselho político no Palácio do 
Planalto. O Brasil tem 60 mil quilômetros de rodovias 
federais, mas apenas 5 mil quilômetros de rodovias du-
plicadas. E uma das primeiras duplicações foi aquela 
no Estado do Rio Grande do Sul, Estado de V. Exª, Srª 
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Presidente, de Osório a Porto Alegre. É um verdadeiro 
sucesso a duplicação daquela rodovia, que agora se 
estende também à BR-101 por todo o Brasil. Mas ainda 
temos uma malha muito pequena de rodovias duplicadas.

A duplicação de rodovias vai diminuir os acidentes, 
vai diminuir o custo do frete, vai diminuir o consumo até 
de combustível. Enfim, uma malha duplicada é muito 
melhor para o Brasil, para os usuários, para todo mundo. 

Então, defendo a duplicação pelo menos de 20 
mil quilômetros. Se não é possível duplicar os 60 mil 
quilômetros, ao menos 20 mil quilômetros de rodovias 
duplicadas em nosso País. Estaríamos triplicando a 
nossa malha duplicada hoje, que é de apenas 5 mil 
quilômetros. É uma vergonha a quantidade de rodo-
vias duplicadas que o Brasil tem hoje em relação aos 
outros países.

Portanto, além de construir ferrovias, vamos du-
plicar a nossa malha rodoviária.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Valdir Raupp.
V. Exª tem razão. E, se a gente fizer um raciocínio 

que eu diria até elementar, isso vai reduzir o impac-
to sobre saúde, porque, à medida que se reduzem, 
pela segurança maior, com estradas duplicadas, os 
acidentes, tem-se também uma economia nos gastos 
com saúde que hoje tem o Governo brasileiro com a 
saúde das pessoas que sofrem sequelas de acidentes 
de trânsito. E também aumenta-se a competitividade 
brasileira, especialmente na produção agrícola, porque 
o escoamento da produção é comprometido pela fragi-
lidade e deficiência nessa logística que V. Exª abordou 
com tanta competência.

Parabéns, Senador Valdir Raupp!
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, tenho 
dois requerimentos de apensamento. São matérias das 
quais sou Relator: o Requerimento nº 587, de 2012, e 
o Requerimento nº 588, de 2012. Estão na pauta do 
dia 11 de julho.

Solicito a V. Exª que os antecipe para a pauta 
de hoje, para que, quando começar a Ordem do Dia, 
possamos discuti-los e, se houver acordo, votá-los.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo objeção do Plenário, será votado 
e atendido o requerimento de V. Exª, Senador.

Já está sendo providenciado.
Agradeço a V. Exª.

Convido para falar como orador inscrito, embo-
ra esteja no art. 17 do Regimento que o Senador só 
pode usar da palavra mais de duas vezes na semana, 
se não houver orador inscrito que pretenda ocupar a 
tribuna, mas, mesmo que houvesse, V. Exª teria, pelo 
comando da Mesa, a oportunidade de falar nesta oca-
sião, Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sra. Presidente, Srs. Senadores, como bem disse a 
Sra. Presidente, estou falando pelo art. 17, uma vez 
que já falei duas vezes esta semana, então tenho que 
falar posteriormente aos demais Senadores. Por esta 
razão, ontem, como se estendeu a Ordem do Dia, eu 
não pude fazer aquele discurso que estava prometido, 
porque foi encerrada a Ordem do Dia logo em seguida, 
e justificadamente, porque a sessão foi muito longa. 
Mas pretendo, amanhã, fazer dois discursos, se isso 
for permitido, para que eu possa completar, na próxima 
terça-feira, tudo aquilo que eu tinha que falar antes da 
sessão final do meu julgamento.

Sra. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senado-
res, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado aprovou ontem a constitucionalidade, a le-
galidade e a juridicidade no processamento da repre-
sentação contra mim no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar. O relatório analisado pode ser tudo, me-
nos constitucional, o que o torna igualmente ilegal e 
antijurídico. Como pode ser considerada constitucional 
uma apreciação subsidiada em provas em cuja colheita 
se rasgou a Constituição? Como pode ser tachado de 
legal algo encetado com uma representação eivada de 
ilegalidades? Como pode ser tido como jurídico um fei-
xe de atos consubstanciados não na letra da lei, não 
em valor ou fato, mas em ressalvas ao representado 
de que o objeto ali não pertencia ao mundo jurídico, 
mas ao político?

O julgamento político não pode ser feito de qual-
quer modo. Essa modalidade de processo, de quebra 
de decoro parlamentar, é apenas uma espécie do 
gênero administrativo, cuja única particularidade é 
de, na última sessão, quando do escrutínio secreto, 
não necessitar o julgador-senador motivar o seu voto, 
como tem de fazê-lo o juiz togado. Fora isso, todos os 
consectários da ampla defesa são imprescindíveis, o 
devido processo legal, o contraditório. Aliás, foi o que 
decidiu, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal 
no Mando de Segurança nº 25.917, do Distrito Federal. 
Diz o texto do Supremo Tribunal Federal:

As garantias constitucionais fundamen-
tais em matéria de processo, judicial ou admi-
nistrativo, estão destinadas a assegurar, em 
essência, a ampla defesa, o contraditório e o 
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devido processo legal em sua totalidade formal 
e material (art. 5°, LIV e LV, da Constituição). 

Diz ainda o aresto do Supremo:
O processo administrativo-parlamentar 

[vejam a terminologia: processo administrati-
vo-parlamentar] por quebra de decoro parla-
mentar instaurado contra Deputado Federal [e, 
lógico, contra Senador] encontra sua disciplina 
no Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados e no regulamento do 
Conselho de Ética daquela Casa Legislativa, 
a partir do disposto nos incisos III e IV do art. 
51 da Constituição, e se legitima perante o 
rol dos direitos e garantias fundamentais da 
Carta de 1988, quando seus dispositivos são 
fixados pela competente autoridade do Poder 
Legislativo e preveem ampla possibilidade de 
defesa e de contraditório, inclusive de natureza 
técnica, aos acusados.

Se não tivesse havido a pressão avassaladora 
do noticiário intermitente, com volumes do inquérito 
que deveria ser sigiloso, a representação teria trilha-
do seu caminho regimental e legal, ou seja, o Arquivo. 
Sua inconsistência é ofuscada pela pressa. No futuro, 
sem açodamento, alguém vai se perguntar como se 
pretendeu cassar um Senador com uma peça daquelas.

Dada a fragilidade da representação, o Conselho 
de Ética se serviu de diversos expedientes na tentativa 
de robustecer os relatórios. 

Aliás, a minha acusação feita na representação 
foi modificada uma primeira vez e foi modificada uma 
segunda vez, quando não tive oportunidade de me 
pronunciar. É como num processo judicial, diz o Supre-
mo. O libelo acusatório tinha de vir na representação. 
Na representação, não se provou nada; no relatório 
preliminar, não se provou nada; e fez-se um terceiro 
relatório, em que também não se provou nada e em 
que não tive eu o direito de fazer prova do que estava 
sendo acusado. 

Repito: dada a fragilidade da representação, o 
Conselho de Ética se serviu de diversos expedientes 
na tentativa de robustecer os relatórios. Abro aspas 
para um trecho do relatório preliminar: 

“A apreciação realizada pelo Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar não se confunde 
com os julgamentos do Poder Judiciário, que 
são julgamentos presos a rigorosos forma-
lismos procedimentais, inclusive obrigados a 
buscar provas materiais irrefutáveis”.

Agora, vejam bem, é justamente o contrário do 
que decidiu o Supremo Tribunal Federal por unanimida-

de. O Supremo disse aqui que é preciso buscar prova 
inclusive de natureza técnica, prova material e prova 
formal. O Conselho de Ética decidiu o contrário. Isso 
é constitucional? Isso é jurídico? Isso é regimental? 

Digo a todas as senhoras e a todos os senhores: 
“Tal não se aplica ao processo disciplinar [isso está 
dizendo o Conselho] de falta de decoro parlamentar”. 
Isso está entre aspas, totalmente contrário à decisão 
do Supremo Tribunal Federal. Isso está lá, desse jeito, 
anunciando que um Senador pode perder o manda-
to ao arrepio do procedimento formal e independen-
temente de se buscar a prova. Todas as provas que 
pedi para serem feitas foram negadas. Todas! E isso 
conflita frontalmente com a decisão que acabo de 
mencionar, aprovada por unanimidade pelo Supremo 
Tribunal Federal.

A representação, que deveria ser um documento 
à altura do mandato que ela quer cassar, foi transfor-
mada apenas numa folha de papel com “fatos dedu-
zíveis”. Estou citando uma expressão destacada do 
relatório, entre aspas: “fatos deduzíveis”. Na ausência 
de fatos, deduz-se que eles existiam. O relatório pre-
liminar informou que o Conselho de Ética não é o Mi-
nistério Público para explicitar as imputações e todas 
as circunstâncias. Essa assertiva não é minha, é do 
relatório. Ou seja, o representado, que sou eu, não tem 
de saber o que está sendo imputado contra ele, muito 
menos em que circunstâncias. Se quiser defender-se, 
que se vire para saber do quê.

O Diário do Senado publicou a íntegra do relató-
rio, e sua página 16.436 traz uma frase lapidar: “O que 
está em debate não é a imagem do parlamentar, indi-
vidualmente considerada, mas a do Parlamento”. Isso 
significa que, se o meu pescoço não servir de abrigo 
à espada da mídia, ela vai se voltar contra esta Casa. 
Para efeito de comparação, seria certo a polícia tirar 
um suspeito de dentro da delegacia e entregar para a 
multidão, que grita pelo linchamento. Não importa se 
a vítima é culpada ou inocente, se seria ou não ab-
solvida pela Justiça. Se depois for descoberto que ela 
estava correta, será tarde, pois a sede de sangue tem 
de abastecer a enxurrada.

Repito a frase entre aspas: “O que está em de-
bate não é a imagem do parlamentar, individualmente 
considerada, mas a do Parlamento”. É um pedaço do 
relatório do Conselho de Ética. Entre outros, há, nes-
sa frase, dois erros crassos de avaliação. O primeiro 
é supor que as campanhas se exaurem quando os in-
famantes conseguem seu intento de derrubar um po-
lítico. Ao contrário, concluirão que o método funcionou 
e partirão para a próxima vítima. A segunda falha é o 
menosprezo com o mandato majoritário obtido demo-
craticamente nas urnas. V. Exas., mais do que ninguém, 
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sabem quanto é difícil ser eleito Senador. Aí, conversa 
no telefone com um amigo enrolado e pronto! Lá se foi 
o mandato. Pouco interessa se as provas são ilegais, se 
o conjunto probatório é débil, se perícias apontam para 
montagens, se o Senador sempre honrou o Senado. 
Foi esse tipo de tese que a Comissão de Constituição 
e Justiça validou. De agora em diante, toda vez que 
a imprensa falar mal de um Senador, a solução será 
sacrificá-lo, antes que as baterias se voltem contra o 
Senado. O correto é o respeito. A imagem do Parla-
mento se aprimora às vistas da Nação quando ele age 
para garantir as conquistas constitucionais a todas as 
pessoas, inclusive a seus integrantes.

Em diversas páginas, o Relator se esforça para 
me fazer protagonista da CPI dos Bingos, com “inten-
sa participação, como implacável inquisidor”. O exa-
gero não resiste aos números. A CPI dos Bingos teve 
356 dias de atividades e ouviu cem pessoas. Isso no 
último relatório, quando eu não tive oportunidade de 
me defender, o que estou fazendo agora. A maioria de 
suas reuniões foi secreta e, portanto, sem registros. 
Consultando os dados disponíveis, nota-se que, das 
82 sessões realizadas, eu fui a somente quatro delas, 
de acordo com as atas que consegui localizar. Dos 12 
meses de duração da CPI, restei designado suplente 
de 23 de junho a 30 de agosto de 2005, ou seja, em 
cerca de 10% do tempo, 37 de 356 dias. Em resumo, 
nem intenso, nem implacável, nem inquisidor.

Assim, se desmonta a tese da “intensa participa-
ção” e sobra apenas a criatividade do romancista ins-
pirado que se empenhou para me colocar nas cenas. 
O criador da novela fracassou em seu intento não por 
falta de capacidade, mas porque eu realmente não fiz 
parte do enredo.

Foi, aliás, o que concluiu, novamente, o Procura-
dor-Geral da República, Roberto Gurgel, no parecer à 
Reclamação nº 13.593-GO, de 29 de junho de 2012, 
por mim proposta junto ao Supremo Tribunal Federal. 
Esse parecer é de agora, do dia 29. Diz o Dr. Roberto 
Gurgel: “Nela, questiono a legalidade das provas em 
decorrência de usurpação de competência da Corte 
excelsa”. Escreveu o Sr. Procurador-Geral da Repú-
blica, abro aspas:

“...sendo também esta a convicção da 
Procuradoria-Geral da República – de que, 
em princípio, o senador Demóstenes Torres 
não tem envolvimento na atividade de jogos 
de azar de Carlos Cachoeira...”.

Isso foi feito na sexta-feira da semana passada.
Foi também o que concluíram as autoridades 

que atuaram diretamente na Operação Monte Carlo. 
No meu depoimento ao Conselho de Ética, li 18 textos 

dos delegados da Polícia Federal e dos procuradores 
da República dizendo que não fiz parte das atividades 
investigadas na Operação Monte Carlo. Em todas as 
oportunidades que tiveram, eles descartaram a minha 
participação. Só mesmo o exercício de imaginação im-
presso no relatório me adicionaria ao elenco.

O tamanho exato do meu envolvimento com Car-
linhos Cachoeira é o que delineei desde o começo: era 
amizade, não negócios; eram conversas, não concha-
vos. Passei cinco horas no Conselho de Ética esclare-
cendo ponto por ponto os itens da representação e o 
que mais me foi perguntado, esmiucei cada episódio. 
Dirimi dúvidas. Não fugi de temas, respondi a tudo, 
contestei especificadamente, rebati com argumentos 
todos os ataques.

O relatório final desconsiderou tudo isso e ainda 
zomba de mim, faz troça, me chama de “gabola” e “bo-
quirroto”. Diz que faltei com a verdade e enumera delitos 
que eu teria cometido por conversar com alguém que, 
só agora se sabe, está envolvido em duas operações 
da Polícia Federal. Então, está passando da hora de 
ouvir Carlinhos Cachoeira, não nas escutas gravadas, 
mas ao vivo. Incluí Cachoeira entre as testemunhas 
que poderiam comparecer ao Conselho de Ética, mas 
ele não veio. Seria produtivo para a apuração que ele 
falasse a sua versão dos fatos, seja em delação pre-
miada, que seria a melhor forma, para entregar a quem 
ele beneficiou, ou em depoimento à Justiça ou à CPI. 
Seria útil para aclarar diversas passagens.

O relatório torce, isso mesmo, torce para a CPMI 
apurar, para o Supremo investigar, enfim, para alguém 
fazer o serviço que o Conselho de Ética não teve tem-
po de executar porque há pressa em me encaminhar 
ao cadafalso. 

Sim, o relatório admite a inexistência de tempo 
para conseguir prova e remete a esperança de apu-
ração e investigação para a CPMI do Cachoeira e o 
Supremo Tribunal Federal.

O Relator na CCJ busca no administrativista Hely 
Lopes Meirelles o conceito de ampla defesa: “Por am-
pla defesa [diz Meirelles] deve-se entender a vista do 
processo ou da sindicância ao servidor acusado, com 
a faculdade de resposta e de produção de provas con-
trárias à acusação”. Mas o Conselho de Ética impediu 
a produção de provas ao vetar, na tática da pressa, a 
realização de perícias técnicas. O Relator afirma que 
tive, abro aspas, “acesso a todas as provas, bem como 
o direito de produzi-las dentro do juízo de conveniência 
do Colegiado”. Fecho aspas. Ninguém teve acesso a 
todas as provas porque isso significaria conhecer as 
250 mil horas de gravações.

Outro problema gigantesco foi o tal juízo de con-
veniência do Conselho, que negou as perícias. Sem 
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conhecer as provas em seu conteúdo completo nem 
ter direito a perícia para pesquisar montagens, cortes, 
supressões, edições e demais modalidades de frau-
des, o representado, que sou eu, apenas sonha com 
a ampla defesa prevista na Constituição e nos ensina-
mentos do mestre Hely Lopes Meirelles.

Foi dito no Conselho de Ética, quando da leitura 
inicial, que o Tribunal Regional Federal da 1a Região 
declarou a legalidade das escutas. Sim, mas não quan-
to a quem dispõe de foro por prerrogativa de função.

Já disse e repetirei quantas vezes for necessário: 
não estou aqui lutando bravamente apenas para mostrar 
que as provas são nulas. É muito mais do que isso. Quero 
apontar que, até onde o assistente conseguiu analisar, 
inúmeros áudios revelam gravíssimos indícios de frau-
des, como edições, montagens, supressões de tempo e 
falas, emendas e sobreposição de vozes. Isso não é só 
grave para a defesa, é gravíssimo para a democracia.

Na vontade extremada de cassar um Senador, é 
feita vista grossa para as montagens que, mais que cri-
minosas, são incriminadoras. A única maneira de averi-
guar a integridade ou a fraude é conceder a perícia, que 
foi negada no Conselho de Ética. É muito triste se saber 
inocente e se ver esmagado por essa sequência kafkiana.

Dois áudios, os mais massacrantemente explo-
rados pela imprensa contra mim, os mais repetidos, 
mencionados ao longo do processo ético e, claro, os 
que renderam mais perguntas a mim em meu depoi-
mento, mostram escandalosos indícios de fraude. No 
tal áudio do avião, em que eu supostamente pedia di-
nheiro ao Carlos Cachoeira para arcar com o frete de 
uma aeronave, a polícia simplesmente não quis fazer 
constar da transcrição a voz ao fundo que fala da ae-
ronave e do tal valor de R$3 mil. É justamente a voz 
da pessoa que, ela sim, cobrava de Carlos Cachoeira. 
Não eu! Eu não cobrei coisa alguma, mas ninguém 
quis saber, porque a transcrição omite tal voz. É ina-
creditável que se considere normal uma coisa dessas, 
mostrando que o interesse não é esclarecer, é punir.

O outro áudio que ficou famoso, que menciona 
os tais R$20 mil que seriam entregues a mim, é um 
espetáculo de fraudes e irresponsabilidades. O policial 
que transcreveu o diálogo ignorou todo o contexto de 
conversas, desconsiderou os diálogos que antecede-
ram ou sucederam aquela conversa, que esclarecem 
que os tais R$20 mil não eram pra mim coisa alguma, 
nunca foram! Já repeti à exaustão que não recebi di-
nheiro algum, abri meu sigilo, coloquei tudo à dispo-
sição de todos, meu patrimônio já é de conhecimento 
de todos, ainda assim sofro com essa desconfiança 
infundada. Como a polícia não fez diligências, não in-
vestigou, apenas grampeou e montou a transcrição da 
escuta, ela não quis chegar à resposta simples e clara: 

o terceiro, que, no diálogo, estava me levando taças de 
vinho como presente de casamento. E só. Transcrever 
os grampos só na parte escolhida mostra que a verda-
de não interessava à polícia, mas há de interessar às 
Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores. V. Exªs estão 
prestes a julgar minha cassação e, tirada toda essa 
aura de acusação e conspiração, não sobra nada que 
signifique quebra de decoro parlamentar.

Diante desse pequeno extrato, se tem idéia do 
relatório que a CCJ aprovou chamando-o de – abro as-
pas – “bem fundamentado parecer” – fecho aspas. Bem 
fundamentado? O autor precisou se valer de ginástica 
verbal para encontrar link entre o representado e a tipi-
cidade. O único fundamento é a velocidade para cassar. 

Mas não é exclusividade do Conselho de Ética 
esbarrar em tarefa difícil para justificar cassação ba-
seada em um amontoado de indícios tão ilegais quan-
to frágeis. O relator na CCJ admite a complexidade 
da – abro aspas – “tarefa de tipificação do que seria 
procedimento de um membro do Congresso Nacional 
incompatível com o decoro parlamentar” – fecho as-
pas. É o que está no relatório aprovado na CCJ, ele 
admitindo que enxovalhar a honra de um senador é 
muito fácil, difícil é caracterizar a quebra de decoro. E, 
como está difícil, cassa que fica fácil.

Ainda assim, são tecidas loas ao texto do Conselho 
de Ética. Abro aspas, “os fundamentos bem alinhavados 
demonstram o correto e constitucional enquadramento 
da medida de perda do mandato por conduta incompa-
tível com o decoro parlamentar em relação ao Senador 
Demóstenes Torres” – fecho aspas. O relator chama isso 
de “correto enquadramento da norma constitucional para 
perda de mandato”. Como é correto algo flagrantemente 
agressivo à Constituição? Um senador, que possui foro 
por prerrogativa de função, foi grampeado e seguido du-
rante quatro anos e a cada 15 dias se decidia usurpar 
as funções do Supremo Tribunal Federal. É isso que é 
um “fundamento bem alinhavado”?

Ainda que tivesse sido legalmente grampeado, 
quero ter o direito de provar que as conversas impu-
tadas a mim como supostas quebras de decoro são 
fruto de fraudes. Desde o início estranhei e duvidei das 
transcrições, apesar de não me lembrar do inteiro teor 
de diálogos de tanto tempo atrás. Pareciam conversas 
estranhas. Depois que o assistente técnico analisou 
algumas, vi que a estranheza não está nas conversas, 
mas nas transcrições e nas montagens. É muito mais 
do que crueldade ser lançado ao calvário nessas cir-
cunstâncias, é uma injustiça histórica.

Os autos da Operação Monte Carlo têm repetidas 
manifestações da Polícia Federal informando acerca do 
grampo em telefonemas de autoridades com foro de 
prerrogativa de função. O delegado responsável repete, a 
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cada 15 dias, as palavras previamente elaboradas – abro 
aspas: “Protestamos pelo sobrestamento do início de tais 
investigações e/ou do envio desses indícios a outro juízo”. 
Alertou a cada 15 dias, durante anos. Não obstante, um 
esquadrão de quatro delegados e dez agentes continuava 
grampeando e gravando as ditas autoridades.

Ao se deparar com o texto do delegado, o Pro-
curador da República se manifestava com as mesmas 
frases repetidas a cada 15 dias. Assim dizia o órgão 
do Ministério Público Federal acerca de sobrestar a 
investigação – abro aspas:

“Ocorre que o início imediato de uma ou 
várias investigações poderá colocar o sigilo e 
a efetividade da presente medida cautelar em 
risco. Importante destacar que, em tal caso, o 
Estado não se queda inerte diante da ciência 
de possíveis fatos criminosos, mas para pre-
servar a presente investigação apenas pror-
roga o seu agir[fecho aspas].” 

E quedava inerte por mais 15 dias. E de 15 em 15 
dias ficaram esse tempo todo grampeando e gravando 
ilegalmente. E de 15 em 15 dias ficaram esse tempo 
todo grampeando e gravando ilegalmente.

Ora, o próprio relator no Conselho de Ética dis-
se, ontem, em alto e bom som, durante a reunião da 
CCJ, que não duvida que a defesa consiga anular tais 
escutas telefônicas no Supremo Tribunal Federal. Ain-
da assim, reconhecendo a ilegalidade dos grampos, 
recheou seu relatório final com transcrições e áudios 
dos quais ele mesmo, ao que parece, desconfia. Não 
é a única confissão importante. O Ministério Público 
Federal admite, nos autos, que – abro aspas para 
o Procurador da República – “a autoridade policial 
apresentou, periodicamente, autos circunstanciados 
de encontros fortuitos com a transcrição dos diálogos 
ocorridos entre os membros da organização criminosa 
e os mencionados agentes políticos” – fecho aspas.

Essa confissão impressa, datada, carimbada e 
assinada é suficiente para ensejar a contaminação 
completa do material colhido nas interceptações te-
lefônicas. Na primeira instância, o Ministério Público 
Federal dizia por escrito que não mandava o caso para 
o Supremo por desconfiar do Supremo. Está lá escrito 
várias vezes, impresso, datado, carimbado e assinado 
que passar a investigação para o Supremo colocaria 
em risco o sigilo e a efetividade das escutas. Fizeram 
graça do prestígio, da integridade e do poder do Su-
premo Tribunal Federal e ficou por isso mesmo.

Esses espantosos documentos consolidam o rela-
tório do Conselho de Ética, legitimado ontem pela CCJ. 
Não se trata de má-fé, mas da mistura explosiva da pressa 
com seu aumentativo, a pressão. Nem é necessário muito 

tempo para se deduzir pela ilegalidade cabal das provas. 
Periciar a totalidade das gravações implicaria mais tem-
po, mas não se poderia abrir mão desse trabalho técnico. 
Como não foi feita uma coisa nem outra, no mínimo, se 
espera que sejam lidos os apensos do inquérito. 

Em qualquer alternativa, logo qualquer pessoa ve-
ria uma estranha coincidência. O delegado apresenta o 
pedido para continuar as interceptações telefônicas. No 
mesmo guichê, no mesmo prédio, no mesmo dia, na mes-
ma hora, ao mesmo tempo, o Procurador da República 
também protocola seu parecer. O Ministério Público Fe-
deral subverte a física, desmente Einstein e é mais veloz 
que a luz. Em um minuto, devora centenas de páginas de 
transcrições, forma juízo acerca da opinião dos policiais, 
avalia a necessidade de manter os grampos e elabora 
seu parecer. Tudo isso em questão de segundos. 

Fica evidente que nada disso ocorreu. A perse-
guição foi feita em conjunto, e eu era o alvo.

A aprovação dessas inconstitucionalidades no 
Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e 
Justiça mostra que até hoje continuo na alça da mira.

Muito obrigado, Srª Presidente, pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Demóstenes, a Mesa lhe concedeu 
30 minutos. Antes da Ordem do Dia, são 10 minutos. 
Mas dada a circunstância e a necessidade de V. Exª, 
para que não haja nenhuma dúvida sobre o espaço 
necessário para a sua defesa, a Mesa lhe concedeu 
30 minutos e o fez para que V. Exª tenha a certeza de 
que há lisura no entendimento do seu direito de fazer 
o que V. Ex fez na tribuna desta Casa.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO) 
– Agradeço a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Farei a leitura de requerimentos.

No disposto no art. 336, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro urgência 
para o PLC 49, de 2012, de autoria do Sena-
dor Sérgio Souza, à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

Da mesma forma, a leitura do Requeri-
mento nº 32, da mesma Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do 
mesmo art. 336, II, do Regimento Interno do 
Senado Federal, urgência para o PLC 50, de 
2012. É também de autoria do Senador Sérgio 
Souza para apreciação.

São os seguintes os Requerimentos na 
íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Esses requerimentos serão votados após a Or-
dem do Dia, na forma do disposto no art. 340, II, do 
Regimento Interno.

Ambos os requerimentos são da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Passo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Ana Amélia, que preside 
esta sessão, nobres Colegas.

Eleição: cidadania e responsabilidade. Logo mais, 
às 19 horas, encerra-se o prazo para registro de can-
didaturas em todo o Brasil. Amanhã, oficialmente, de 
acordo com a Resolução nº 23.341/2011, do Tribunal 
Superior Eleitoral, teremos o início da campanha para 
as eleições municipais deste ano. Nos meses seguintes, 
até o dia 7 de outubro ou 28 de outubro, onde houver 
segundo turno, candidatos ao Executivo e Legislativo 
municipais exporão suas ideias e propostas para o 
eleitorado brasileiro. 

Por isso, repito mais uma vez: hoje é um dia de 
correria. Os partidos políticos, em todos os lugares do 
Brasil, em todos os Municípios, estão acorrendo às suas 
circunscrições eleitorais, às suas comarcas para faze-
rem os registros. Hoje é o prazo, até as dezenove horas, 
de dar entrada ao pedido de registro de candidaturas 
a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, hoje é a 
documentação: leva isso, vai àquilo; desiste e vê se o 
outro concorda, substitui candidato... Enfim, é o prazo 
que a Justiça eleitoral, por determinação de todos os 
cinco mil e poucos Municípios do Brasil. Agora, a partir 
de amanhã, também de acordo com a legislação eleito-
ral, já pode começar a propaganda propriamente dita, 
não a de televisão e a de rádio, mas a propaganda de 
alto-falante, a de divulgação de nome, a de panfleta-
gem, as discussões em reuniões e as propostas nas 
eleições municipais, e assim por diante.

Com o perdão do clichê: trata-se indiscutivel-
mente do grande espetáculo da cidadania. Uma ope-
ração gigantesca envolvendo um exército composto, 
entre outros, por partidos políticos, candidatos, cabos 
eleitorais, advogados – sem dúvida alguma –, juízes 
(é claro), jornalistas, publicitários, empresários, me-
sários, voluntários; enfim, um número incalculável de 
pessoas, sem nos esquecer jamais do personagem 
principal: o eleitor.

Então, esse corre-corre acontece, a partir de 
amanhã, em todos os lugares do Brasil: do Oiapoque 
ao Chuí, da nossa parte oriental até nossa parte oci-
dental, e assim por diante. 

Os números brasileiros são impressionantes. Em 
maio deste ano, a Justiça Eleitoral contabilizou cento 

e quarenta milhões, duzentos e setenta mil e quatro-
centos e noventa e sete eleitores em nosso País, dis-
tribuídos em mais de 5.500 Municípios. 

Os brasileiros escolherão mais de 15.600 candi-
datos a prefeito e igual número de vices, além de quase 
350 mil candidatos a vereadores. Destaco que esses 
números dizem respeito às eleições de 2008; portanto, 
há quatro anos, e devem ser superados, acredito, até 
com folga, nas eleições deste ano.

Os candidatos representarão o programa ideoló-
gico das 30 agremiações políticas existentes no País. 
Trinta partidos políticos... Uma loucura! São tendências, 
coligações várias para o Executivo, para as Câmaras 
de Vereadores, as convenções que decidiram isso... 
Os prazos são hoje para o registro de candidaturas.

Poucos países conseguem realizar um processo 
eleitoral de tamanha dimensão, com segurança jurídi-
ca e institucional, de forma plenamente democrática e, 
ao fim, com velocidade única na apuração dos resul-
tados. Poucos países têm isso, inclusive a velocidade 
na apuração. Trata-se de demonstração inequívoca do 
amadurecimento de nossa jovem democracia.

Neste momento, alguns comentários devem ser 
feitos e dizem respeito a candidatos e eleitores para 
que este aprimoramento seja contínuo e produza efei-
tos duradouros.

Não são poucas as críticas feitas, de forma ge-
ral, aos políticos e à atividade política como um todo. 
A compreensível decepção com a atitude de alguns 
não deve, no entanto, contaminar aqueles que decidi-
ram dedicar-se à nobre missão de contribuir com os 
interesses coletivos.

Mais do que isso, a descrença nos políticos não 
deve, de forma alguma, estender-se ao processo de-
mocrático. Só há uma forma de transformarmos a re-
alidade e buscarmos avanços, e esta é a democracia. 
Há falhas e problemas, indiscutivelmente, mas como 
já dizia o célebre primeiro ministro inglês, Winston 
Churchill, a democracia é a pior forma de governo, 
excetuando-se todas as outras.

Com relação aos candidatos, expresso meu sin-
cero desejo de uma campanha marcada pelo debate 
de idéias, de propostas e projetos condizentes com 
as necessidades de nossos municípios. Educação, 
saúde, segurança, mobilidade urbana, saneamento, 
preservação ambiental, ocupação do solo, incentivo ao 
crescimento econômico; enfim, os temas são muitos 
e sua escala de importância varia de acordo com as 
carências específicas. Cada comunidade e cada Muni-
cípio possuem suas características, suas preferências 
e problemas que devem ser encarados de acordo com 
suas nuances.
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Com relação aos Vereadores, sublinho o meu 
particular orgulho pela nobre função, pois nesse car-
go iniciei minha caminhada e para o qual recebi meu 
primeiro voto, exatamente no dia 7 de outubro de 
1962, há, portanto, meio século, quando tive a honra, 
na Câmara Municipal de Modelo, quando esse Muni-
cípio foi criado no oeste catarinense, onde até hoje 
deposito meu voto e recebi a primeira votação em mi-
nha primeira eleição. Então, é com muita honra que 
me refiro aos Vereadores, cargo que exerci em meu 
primeiro mandato e que, no próximo dia 7 de outubro, 
completará 50 anos.

A função é carregada de responsabilidade e tem 
suas peculiaridades. Além de legislar e ser o fiscal do 
Executivo, o Vereador atual, como receptor das deman-
das de seu bairro, de sua região. É através de sua voz 
que fala o cidadão; não raro vira conselheiro, concilia-
dor ou juiz de conflitos. Essa é a função do Vereador. É 
no seu bairro, na sua linha, na sua tifa, no seu distrito, 
ele vive o dia a dia da comunidade. Ele representa, 
é o receptor, é o desaguadouro das ansiedades da 
comunidade. E, aí, não tem hora, seja dia, seja noite, 
fins de semana, o Vereador é procurado para que leve 
à Câmara de Vereadores, que leve ao Executivo para 
sanar problemas de toda ordem que possam existir 
ou imaginar. Ele é, como se diz, um clínico geral dos 
problemas de seu bairro e de sua comunidade.

Isso posto, não podemos deixar de lado a impor-
tante missão do eleitor. Sua escolha deve ser funda-
mentada, consciente, tomada a partir de elementos 
concretos que indiquem que o escolhido poderá cor-
responder à altura de suas expectativas e das carên-
cias da cidade. Buscar informações sobre a história do 
candidato, seus planos, projetos, ideologias, parcei-
ros; enfim, todos os elementos que possibilitarão uma 
decisão responsável. No ato aparentemente simples 
de digitar uma série de números e pressionar a tecla 
confirma, o brasileiro decide os rumos de sua cidade 
pelos próximos quatro anos, com desdobramentos 
de prazo ainda muitas vezes maiores que os quatro, 
ou seja, pode ter durabilidade bem maior, por isso a 
conscientização. 

Vou para os “finalmentes”, nobre Presidente. 
Que exerçamos na plenitude o direito ao voto 

universal pelo qual tanto lutamos nas últimas déca-
das, bem como...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Estou encerrando nobre Presidente.
... bem como a responsabilidade de defender o 

interesse público e coletivo, advindo do diploma conce-
dido por esse mesmo voto. Esse é o verdadeiro espe-

táculo da democracia que começaremos a exercitar e 
a vivenciar a partir de amanhã até o dia 7 de outubro. 

Trago essas considerações porque iremos, como 
disse, a partir do próximo dia 6, amanhã, enfrentar uma 
caminhada, uma maratona, um verdadeiro encontro 
cívico, um verdadeiro, como digo aqui, espetáculo da 
democracia para decidirmos os próximos quatro anos 
de quase seis mil municípios deste país.

Essas foram minhas considerações, nobre Pre-
sidente e caros Colegas.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner, por abor-
dar um tema que interessa a todos nós, a todos os 
cidadãos brasileiros. 

A eleição municipal, talvez, seja a principal elei-
ção, porque se trata de onde as pessoas moram, onde 
as necessidades são mais sentidas, onde as prioridades 
começam e onde o eleitor tem que fazer uma rigoro-
sa fiscalização dos seus candidatos, avaliar e discutir 
também as suas demandas, as suas necessidades. 

Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 232, DE 2012 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para au-
mentar as penas cominadas para as fraudes 
em certames de interesse público. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 311-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro da 1940 – Código Penal, passa a viger 
com a seguinte redação:

“Art. 311-A. ...........................................
..............................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 

anos, e multa.
..............................................................
§ 2º .......................................................
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 

anos, e multa. 
.................................................... ” (NR) 

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

Justificação
O concurso público para acesso aos cargos da 

Administração é a forma mais democrática e republi-
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cana de provimento, além de representar inegável fator 
de fortalecimento do Estado e de melhoria do serviço 
público prestado ao cidadão. 

Ademais, é por essa via que muitos brasileiros 
almejam ingressar no setor público, na busca de re-
muneração condizente com as responsabilidades do 
cargo, estabilidade e satisfação profissional.

Em vista disso, deve-se reagir com extremo às 
fraudes em concursos e certames de interesse públi-
co, sob pena de tais instituições caírem em descrédito 
junto à população. 

Consideramos as atuais penas previstas no art. 
311-A do Código Penal muito brandas, a ponto de não 
estarem servindo para a prevenção geral desse crime, 
que é praticado cada vez mais a cada dia.

Nossa proposta, então, é no sentido de incremen-
tar as penas cominadas em abstrato, para sinalizar 
aos fraudadores que o Estado brasileiro está atento 
para essa conduta criminosa tão prejudicial à Admi-
nistração Pública.

Esperamos, com isso, mais efetividade na pre-
venção geral desse delito, razão pela qual pedimos aos 
nobres Pares que votem pela aprovação do projeto. – 
Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI 
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

Texto compilado
Código Penal.

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

CAPÍTULO V
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

das fraudes em certames de interesse público
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Fraudes em certames de interesse público (In-
cluído pela Lei 12.550. de 2011)

Art. 311-A. Utilizar ou divulgar, indevidamente, 
com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de com-
prometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso 
de: (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

I – concurso público; (Incluído pela Lei 12.550. 
de 2011)

II – avaliação ou exame públicos; (Incluído pela 
Lei 12.550. de 2011)

III – processo seletivo para ingresso no ensino 
superior; ou (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

IV – exame ou processo seletivo previstos em lei: 
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem permite ou 
facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não 
autorizadas às informações mencionadas no caput. 
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à admi-
nistração pública: (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

§ 3o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o 
fato é cometido por funcionário público. (Incluído pela 
Lei 12.550. de 2011)

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 233, DE 2012

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para 
assegurar a disponibilidade de leitos em 
unidades de terapia intensiva na rede hos-
pitalar do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XI, renumerando-se o atual inciso XI e os subsequentes:

“Art. 17. ................................................
..............................................................
XI – participar do planejamento, progra-

mação e organização dos serviços de terapia 
intensiva, promovendo as articulações neces-
sárias para a identificação e a adequação da 
disponibilidade de leitos de terapia intensiva 
(UTI), em nível estadual, para o atendimento 
da demanda;

.................................................... ” (NR)

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

Justificação
A disponibilidade de leitos em unidades de tera-

pia intensiva (UTI) constitui um dos gargalos da rede 
hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto 
pela insuficiência de leitos quanto pela má distribuição.

A garantia de acesso da população a leitos em 
UTI é uma necessidade inquestionável, especialmente 
se considerarmos que esse tipo de atenção é impres-
cindível para a manutenção da vida de pacientes em 
estado crítico.
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Apesar dos esforços realizados pelo Ministério 
da Saúde nos últimos anos, que realizou volumosos 
investimentos para a habilitação de novos leitos de 
UTI, o problema ainda não está solucionado, haven-
do grande dificuldade de acesso da população a esse 
tipo de atenção, especialmente em áreas distantes dos 
grandes centros urbanos.

Atualmente, muitos municípios não dispõem de 
capacidade hospitalar instalada capaz de prestar aten-
ção intensiva aos pacientes. Uma forma de minimizar 
os problemas de acesso a leitos de UTI é fazer com 
que a regionalização e a hierarquização dos serviços 
de saúde sejam implementadas dentro do SUS, com 
a instituição de mecanismos efetivos de referência e 
contrarreferência. Para tanto, é fundamental a atuação 
dos gestores estaduais no sentido de promover a arti-
culação dos entes municipais dentro do seu território.

O projeto de lei que estamos apresentando visa 
justamente a explicitar a competência do gestor esta-
dual de articular os serviços de saúde dos municípios 
para garantir o acesso da população ao tratamento 
intensivo em UTI.

Pela relevância da medida proposta, conclama-
mos os nobres Pares a emprestarem o seu apoio à 
aprovação da matéria. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Mensagem de veto
Regulamento

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

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

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete:

I – promover a descentralização para os Municí-
pios dos serviços e das ações de saúde;

II – acompanhar, controlar e avaliar as redes hie-
rarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

III – prestar apoio técnico e financeiro aos Mu-
nicípios e executar supletivamente ações e serviços 
de saúde;

IV – coordenar e, em caráter complementar, exe-
cutar ações e serviços:

a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V – participar, junto com os órgãos afins, do 

controle dos agravos do meio ambiente que tenham 
repercussão na saúde humana;

VI – participar da formulação da política e da 
execução de ações de saneamento básico;

VII – participar das ações de controle e avaliação 
das condições e dos ambientes de trabalho;

VIII – em caráter suplementar, formular, executar, 
acompanhar e avaliar a política de insumos e equipa-
mentos para a saúde;

IX – identificar estabelecimentos hospitalares de 
referência e gerir sistemas públicos de alta complexi-
dade, de referência estadual e regional;

X – coordenar a rede estadual de laboratórios 
de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização administrativa;

XI – estabelecer normas, em caráter suplemen-
tar, para o controle e avaliação das ações e serviços 
de saúde;

XII – formular normas e estabelecer padrões, em 
caráter suplementar, de procedimentos de controle de 
qualidade para produtos e substâncias de consumo 
humano;

XIII – colaborar com a União na execução da 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

XIV – o acompanhamento, a avaliação e divulga-
ção dos indicadores de morbidade e mortalidade no 
âmbito da unidade federada.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2012 (nº 
2.467/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Globo 
Eldorado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2012, em 
conformidade com o inciso III do art. 91 do Regimento In-
terno, será apreciado terminativamente pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 128, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a apro-
vação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 412, de 2011.

É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 128/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 4 de julho de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei 
do Senado nº 412, de 2011, que altera a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, para incluir 
no campo de atuação do SUS a execução de campa-
nhas sociais voltadas a promoção da saúde mental, 
de autoria do Senador Eduardo Amorim.

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 (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 128, de 2012, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 96 e 97, 
de 2012, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
comunicando a aprovação de Substitutivos ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 67, de 2011; e ao Projeto de Lei 
do Senado nº 18, de 2006, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 96/2012/CE
Brasília, 3 de julho de 2012

Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitu-
tivo de autoria de Sua Excelência o Senhor, Senador 
Ciro Nogueira, ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 
2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado 
Ivan Valente, que “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.”

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.

Atenciosamente,– Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 97/2012/CE

Brasília, 3 de julho de 2012

Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitu-
tivo de autoria de Sua Excelência o Senhor, Senador 
Paulo Paim, ao Projeto de Lei do Senado nº 18, de 
2006, de autoria de Sua Excelência o Senador Pedro 
Simon, que “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 presen-
ça de crianças em atividades culturais audiovisuais).”

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.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Com referência aos Ofícios nºs 96 e 97, de 2012,
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas às matérias até o encerramento 
da discussão, no turno suplementar, perante a Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma 
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado nº 181, de 2004 (nº 5.300/2005, na 
Câmara dos Deputados). 

O Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2004,
do Senador Romeu Tuma, aprovado, vai à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos:

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 649, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes 

do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 452, de 2011, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2009, por 
regularem a mesma matéria.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2012. – Se-
nador Sérgio Souza.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido:
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 650, DE 2012
Com fundamento no Regimento do Senado Fe-

deral, art. 256, I, requeiro a retirada, em definitivo, do 
PLS, complementar, nº 200, de 2012, de minha auto-
ria. – Senador Blairo Maggi.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência defere o requerimento que acaba 
de ser lido nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido:
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 651, DE 2012

Requer a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 113, de 2011, e do 
Projeto de Lei do Senado nº 393, de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto no art. nº 258, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência a tramitação do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 113, de 2011, e do Projeto de Lei do Senado nº 
393, de 2011, por versarem sobre a mesma matéria.

Justificação
As proposições supracitadas tem por finalida-

de alterar o art. 2º da Lei nº 10.962/2004, que dispõe 
sobre a oferta e as formas de afixação de preço de 
produtos e serviços para o consumidor. Assim, apre-
sento o presente requerimento por considerar que as 
propostas acima são correlatas e devem tramitar em 
conjunto nesta Casa.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2012. – Sena-
dor Valdir Raupp.

(À Mesa para decisão)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão nos termos do Re-
gimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está aberta a 

ORDEM DO DIA
Vamos examinar dois requerimentos extrapauta. 

Um deles é o Requerimento de nº 587, de 2012. 
Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 587, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 587, de 2012, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 359, de 2008; 164, 241, 269 
e 299, de 2011, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 142, de 2008 (que já se encontra apensado 
ao Projeto de Lei do Senado nº 195/2011), por 
regularem matéria correlata (veículos adapta-
dos aos portadores de deficiência).

A Presidência comunica ao Plenário que, com a 
aprovação do requerimento, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 359, de 2008; 164, 241, 269 e 299, de 2011, 
perdem o caráter terminativo.

Está em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Também extrapauta, como havia antecipado, o 
Requerimento nº 588, de 2012. 
Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 588, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 588, de 2012, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 57, de 2011, com os Proje-
tos de Lei do Senado nºs 42, de 2006, 70, 71, 
381, 516 e 565, de 2011, por regularem matéria 
correlata: dedução do Imposto de Renda das 
despesas com a Previdência Social e condi-
ções de trabalho dos empregados domésticos.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 

Presidenta, com a anuência de V. Exª, há um requeri-
mento de urgência também que interessa às Forças 
Armadas. Se pudesse ser votado, eu ficaria muito grato.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Já estão na mesa, Senador Pimentel, os dois 
requerimentos; já foram lidos e estariam para ser vo-
tados depois da Ordem do Dia. Não havendo objeção 
– porque deveria depois da leitura mais duas sessões 
– votaremos após a Ordem do Dia. 

Senador Pimentel, V. Exª está querendo não ape-
nas o requerimento, que seria depois da Ordem do Dia, 
mas também a matéria, o mérito da matéria que foi 
aprovada hoje pela Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional relativamente à Marinha e também 
ao Exército, em função da necessidade do aparelha-
mento de carreira nas duas armas. É isso, Senador?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Presidenta, eu tenho uma questão política, porque não 
conversei com os Líderes no início da Ordem do Dia 
sobre essas matérias. Portanto, vamos aprovar a ur-
gência e aquela lealdade, aquele cuidado que a gente 
sempre teve de conversar com os Líderes previamen-
te, como eu não o fiz, eu me sinto – como diria – de-
sautorizado a propor a votação. Embora seja matéria 
não polêmica, mas a gente tem tido – e V. Exª é das 
nossas parceiras nesse sentido, desculpe-me tratar 
com essa liberdade que a gente tem – porque é uma 
matéria importante para ser aprovada. 

Minha única dúvida é esta, porque eu não fiz a 
consulta previamente aos Líderes sobre a matéria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Pimentel, eu penso que na ausência 
dos Líderes de grande parte dos partidos, embora 
aqui esteja o Líder do PSOL, o Líder do PP, o Senador 
Cristovam pelo PDT...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pe-
dro Simon, pelo PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Havendo a concordância dos Senadores em matéria 
não controversa, que é essa matéria, eu queria saber 
se os Líderes presentes estariam de acordo para se 
votar a apreciação do mérito desta matéria.

Estão o Senador Pedro Simon, pelo PMDB, o 
Senador...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pelo 
Bloco do Governo, de apoio ao Governo, o Líder Eduardo 
Braga também comunica que tem interesse em votar. O 
Líder do Governo no Congresso também tem interesse. 

A matéria foi aprovada por unanimidade na Co-
missão.

Vamos ouvir o nosso Líder do PP.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador, só para informação, eu presidi a sessão 
da manhã de hoje, em que votamos as duas matérias, 
os dois projetos.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Então, 
com a anuência de V. Exª, nós vamos votar.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sem dúvida.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Srª Presidente, eu acho que a matéria, considerando 
que já existe requerimento de urgência, os Líderes já 
anuíram à proporção em que assinaram o pedido de 
urgência.

Como não é uma matéria polêmica, eu acho que 
devemos votar após a Ordem do Dia e o PP concorda 
plenamente com a aprovação da matéria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Agradeço a manifestação de V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, o PSOL concorda com a votação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada, Senador.

Faremos a votação, portanto, durante a Ordem do 
Dia, porque estamos em encaminhamento, votando ex-
traordinariamente os dois requerimentos de V. Exª, que 
já foram aprovados na Ordem do Dia e, agora, teremos 
de fazer, então, a votação do requerimento de urgência 
para o PLC nº 49. (Requerimento nº 646, de 2012)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se 

à apreciação da matéria, na solicitação do Senador 
José Pimentel.
Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 49, DE 2012 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 49, de 2012 (nº 2.843/2011, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidên-
cia da República, que altera a Lei nº 11.279, 
de 9 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o 
ensino na Marinha, no que se refere aos requi-
sitos para ingresso nas Carreiras da Marinha.

Parecer favorável da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, cuja rela-
toria, na manhã de hoje, foi do Senador Sér-
gio Souza. 

É o seguinte o parecer:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)

Concedo a palavra... 
Como não há discussão da matéria, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 49, DE 2012

(Nº 2.843/2011, na Casa de origem)
(De Iniciativa da Presidência da República)

Altera a Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro 
de 2006, que dispõe sobre o ensino na Ma-
rinha, no que se refere os requisitos para 
ingresso nas Carreiras da Marinha.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, 

passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo II-A:

“CAPÍTULO II-A
Dos Requisitos de Ingresso na Marinha

Art. 11-A. A matrícula nos cursos que 
permitem o ingresso nas Carreiras da Marinha 
depende de aprovação prévia em concurso pú-
blico, atendidos os seguintes requisitos, dentre 
outros estabelecidos, decorrentes da estrutura 
e dos princípios próprios dos militares:

I  – ser brasileiro nato para o ingresso 
nos cursos de formação de oficiais e brasilei-
ro nato ou naturalizado para o ingresso nos 
cursos de formação de praças;

II – ser aprovado em exame de conheci-
mentos gerais e, quando for o caso, de conhe-
cimentos específicos, constituído por provas, 
ou por provas e títulos, compatíveis com o 
nível de escolaridade ou habilitação profis-
sional exigida;

III – comprovar escolaridade e, quando 
for o caso, habilitação profissional, compatíveis 
com o Corpo ou Quadro a que se destina, em 
instituições de ensino oficialmente reconheci-
das, até a data da matrícula;

IV – ser aprovado em inspeção de saú-
de, realizada por Agentes Médico-Periciais da 

Marinha, segundo critérios e padrões definidos 
pelo Comando da Marinha;

V – ser aprovado em teste de aptidão 
física, de acordo com os critérios e índices 
mínimos, estabelecidos pelo Comando da Ma-
rinha para cada Corpo ou Quadro;

VI – ser aprovado em avaliação psicológi-
ca, realizada com o emprego de procedimentos 
científicos destinados a aferir a compatibilidade 
das características psicológicas do candidato 
com a carreira militar;

VII – estar em dia com as obrigações do 
Serviço Militar e da Justiça Eleitoral, quando 
aplicável;

VIII – possuir idoneidade moral, a ser 
apurada por meio de averiguação da vida pre-
gressa do candidato, na forma expressa no 
edital do concurso público;

IX – não estar na condição de réu em 
ação penal;

X – não ter sido, nos últimos 5 (cinco) 
anos na forma da legislação vigente:

a) responsabilizado por ato lesivo ao pa-
trimônio público de qualquer esfera de gover-
no em processo administrativo disciplinar, do 
qual não caiba mais recurso, contado o prazo 
a partir da data do cumprimento da sanção; ou 

b) condenado em processo criminal tran-
sitado em julgado, contado o prazo a partir da 
data do cumprimento da pena;

XI – se ex-integrante de qualquer uma das 
Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter 
sido demitido ex officio por ter sido declarado 
indigno para o oficialato ou com ele incompatí-
vel, excluído ou licenciado a bem da disciplina, 
salvo em caso de reabilitação;

XII – não apresentar tatuagem que, nos 
termos de detalhamento constante de nor-
mas do Comando da Marinha, faça alusão a 
ideologia terrorista ou extremista contrária às 
instituições democráticas, a violência, a crimi-
nalidade, a ideia ou ato libidinoso, a discrimi-
nação ou preconceito de raça, credo, sexo ou 
origem ou, ainda, a ideia ou ato ofensivo às 
Forças Armadas;

XIII – ter altura mínima de 1,54 m (um me-
tro e cinqüenta e quatro centímetros) e máxima 
de 2 m (dois) metros, exceto para candidatos 
ao Colégio Naval, cujo limite máximo é de 1,95 
m (um metro e noventa e cinco centímetros); 
e Colégio Naval, cujo limite máximo é de 1,95 
m (um metro e noventa e cinco centímetros); e
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XIV – atender os seguintes limites de 
idade, referenciados a 1º de janeiro do ano 
correspondente ao início do respectivo curso 
de formação militar:

a) Concurso de Admissão ao Colégio Na-
val: ter 15 (quinze) anos completos e menos 
de 18 (dezoito) anos de idade;

b) Concurso de Admissão à Escola Na-
val: ter 18 (dezoito) anos completos e menos 
de 23 (vinte e três) anos de idade;

c) Concurso para ingresso nos Quadros 
Complementares de Oficiais: ter menos de 29 
(vinte e nove) anos de idade;

d) Concurso para ingresso no Corpo de 
Saúde da Marinha: ter menos de 36 (trinta e 
seis) anos de idade;

e) Concurso para ingresso no Corpo de 
Engenheiros da Marinha: ter menos de 36 
(trinta e seis) anos de idade;

f) Concurso para ingresso no Quadro Téc-
nico do Corpo Auxiliar da Marinha: ter menos 
de 36 (trinta e seis) anos de idade;

g) Concurso de Admissão às Escolas 
de Aprendizes-Marinheiros: ter 18 (dezoito) 
anos completos e menos de 22 (vinte e dois) 
anos de idade;

h) Concurso para ingresso no Corpo Pra-
ças da Armada e no Corpo Auxiliar de Praças: 
ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 
25 (vinte e cinco) anos de idade;

i) Concurso ao Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais: ter 18 (dezoito) 
anos completos e menos de 22 (vinte e dois) 
anos de idade; e

j) Concurso ao Curso de Formação de 
Sargentos Músicos Fuzileiros Navais: ter 18 
(dezoito) anos completos e menos de 25 (vinte 
e cinco) anos de idade.

§ 1º A candidata grávida ou com filho nas-
cido há menos de 6 (seis) meses não poderá 
realizar o exame de teste de aptidão física re-
ferido no inciso V do caput, sendo resguardado 
seu direito de adiamento desse exame por um 
ano, contado a partir do término da gravidez, 
mediante requerimento da candidata, desde 
que respeitados os demais requisitos no mo-
mento da matrícula no curso de formação.

§ 2º Os requisitos para ingresso no Qua-
dro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar da 
Marinha são estabelecidos pela Lei nº 6.923, 
de 29 de junho de 1981.

§ 3º A inspeção de saúde será conduzida 
de forma a ser respeitado o sigilo necessário 

das informações coletadas e avaliará as con-
dições de saúde dos candidatos, por meio de 
exames clínicos, de imagens e laboratoriais, 
inclusive toxicológicos, definidos em instruções 
do Comando da Marinha, de modo a compro-
var a inexistência de patologia ou característica 
incapacitante para o exercício das atividades 
militares, ou de patologia ou características, 
que pela sua natureza, poderá ocasionar a 
incapacidade ou a restrição para o exercício 
pleno das atividades militares.

§ 4º Os critérios, os padrões, os índices e 
as compatibilidades para atender os requisitos 
estabelecidos nos incisos IV, V e VI do caput
deverão estar adequados com as necessidades 
do pessoal da Marinha para o fiel cumprimento 
de sua destinação constitucional, inclusive em 
combate, e com as peculiaridades da forma-
ção e da atividade militar, atendidas também:

I – as necessidades de dedicação exclusi-
va às atividades de treinamento e de serviços;

II – a consonância com a higidez, a er-
gonomia, a compleição física e a estabilidade 
emocional do militar necessária para o em-
prego e a operação de armamentos, de equi-
pamentos e de sistemas de uso da Marinha, 
para o trabalho em equipe, para o desempenho 
padronizado em deslocamentos armados ou 
equipados, para a adequação às condições 
de habilidade, de operação e de transporte 
a bordo dos meios navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais, bem como para o alcance 
dos padrões exigidos durante os períodos de 
instruções e de treinamentos; e

III – a possibilidade de suprimento de 
suas necessidades pelo sistema logístico da 
Força.

Art. 11-B. A matrícula nos cursos de for-
mação de Oficiais e Praças caracteriza o mo-
mento de ingresso na Marinha.

Art. 11-C. As regras de estabilidade, 
quando aplicáveis para os abrangidos por esta 
Lei, são aquelas constantes da Lei nº 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980.

Art. 11-D. os editais dos concursos deve-
rão detalhar os requisitos constantes desta Lei.

Art. 11-E. Às disposições desta Lei apli-
cam-se sem prejuízo de requisitos e disposi-
ções constantes de leis específicas.”

Art. 2º Os editais para ingresso nas Carreiras 
da Marinha que tenham sido publicados, com funda-
mento no art. 9º da Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 
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2006, até a entrada em vigor desta Lei, permanecem 
válidos e eficazes.

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

Art. 4º Fica revogado o art. 9º da Lei nº 11.279, 
de 9 de fevereiro de 2006.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Da mesma forma, votação do requerimento de 
urgência para o PLC nº 50, de 2012. (Requerimento
nº 647, de 2012)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Não havendo manifestação do Plenário, nem obje-
ção, passa-se à apreciação da matéria neste momento.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 50, DE 2011

Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2012 
(nº 2.844/2011, na Casa de origem, de inicia-
tiva da Presidente da República), que dispõe 
sobre os requisitos para ingresso nos cursos de 
formação de militares de carreira do Exército.

Parecer favorável da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, sob a 
relatoria do Senador Inácio Arruda. 

É o seguinte o parecer:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Poderão ser oferecidas emendas até o encer-
ramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo interessados na discussão, está 

encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-

cordam com a aprovação dessa matéria permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

PEOJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 50, DE 2012

(Nº 2.844/2012, na Casa de origem)
(De Iniciativa da Presidência da República)

Dispõe sobre os requisitos para in-
gresso nos cursos de formação de militares 
de carreira do Exército.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o ingresso nos cur-

sos de formação de oficiais e sargentos de carreira do 
Exército, mediante concurso público, nos termos do 
inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal.

Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de 
formação de oficiais e sargentos de carreira do Exérci-
to depende de aprovação prévia em concurso público, 
atendidos os seguintes requisitos, dentre outros esta-
belecidos na legislação vigente:

I – ser brasileiro nato para o ingresso nos cursos 
de formação de oficiais e brasileiro nato ou naturaliza-
do para o ingresso nos cursos de formação de praças;

II – ser aprovado em exame de conhecimentos 
gerais e, quando for o caso, de conhecimentos espe-
cíficos, constituído por provas ou por provas e títulos, 
compatíveis com o nível de escolaridade exigido;

III – ser aprovado em inspeção de saúde, realiza-
da segundo critérios e padrões objetivos, constituída 
de exames clínicos e laboratoriais, inclusive toxicoló-
gicos, que comprovem não ser o candidato portador 
de doença ou limitação incapacitante para o exercício 
do cargo:

IV – ser aprovado em exame de aptidão física, 
realizado segundo critérios e padrões objetivos que 
levem em conta as especificidades dos cursos de 
formação e das atividades a serem desempenhadas;

V – ser aprovado em avaliação psicológica, re-
alizada com o emprego de procedimentos científicos 

destinados a aferir a compatibilidade das caracterís-
ticas psicológicas do candidato com a carreira militar;

VI – estar em dia com as obrigações do Serviço 
Militar e da Justiça Eleitoral, quando aplicável;

VII – se ex-integrante de qualquer uma das Forças 
Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido ex 
officio por ter sido declarado indigno para o oficialato 
ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem 
da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

VIII – não apresentar tatuagens que, nos termos 
de detalhamento constante de normas do Comando 
do Exército:

faça alusão a ideologia terrorista ou extremista 
contrária às instituições democráticas, a violência, a 
criminalidade, a ideia ou ato libidinoso, a discrimina-
ção ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem 
ou, ainda, a ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas;

pelas suas dimensões ou natureza, prejudiquem 
a camuflagem e comprometem as operações militares;

IX – não estar na condição de réu em ação penal;
X – não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos na 

forma da legislação vigente:
a) responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio 

público de qualquer esfera de governo em processo 
disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recur-
so, contado o prazo a partir da data do cumprimento 
da sanção; ou

b) condenado em processo criminal transitado 
em julgado, contado o prazo a partir da data do cum-
primento da pena;

XI – se militar da ativa de Força Armada ou de 
Forças Auxiliares, estar classificado, nos termos do Re-
gulamento Disciplinar do Exército, no mínimo, no com-
portamento “bom” ou equivalente da Força específica;

XII – possuir idoneidade moral, a ser apurada por 
meio de averiguação da vida pregressa do candidato, 
na forma expressa no edital do concurso público; e

XIII – ter altura mínima de 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a al-
tura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco 
centímetros).

§ 1º A candidata grávida ou com filho nascido há 
menos de 6 (seis) meses não poderá realizar o exame 
de aptidão física referido no inciso IV do caput do art. 
2º, sendo resguardado seu direito de adiamento des-
se exame por um ano, contado a partir do término da 
gravidez, mediante requerimento da candidata, desde 
que respeitados os demais requisitos no momento da 
matrícula no curso de formação.

§ 2º A altura mínima referida no inciso XIII do ca-
put do art. 2º não se aplica aos candidatos com  até 
16 (dezesseis) anos de idade, desde que possuam a 
altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete 
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centímetros) e exame especializado revele a possibi-
lidade do crescimento.

Art. 3º São requisitos específicos para o candi-
dato ao ingresso nos cursos de formação de oficiais e 
sargentos de carreira do Exército, nas formas definidas 
na legislação e regulamentação vigentes e nos editais 
dos concursos públicos:

I – nível de escolaridade de ensino médio comple-
to para o ingresso nos cursos de formação de sargentos;

II – nível de escolaridade de ensino médio, com-
pleto ou incompleto, ou de ensino superior completo 
para o ingresso nos cursos de formação de oficiais; e

III – atender aos seguintes requisitos de idade 
em 31 de dezembro do ano de sua matrícula:

a) no Curso Preparatório de Cadetes: possuir no 
mínimo 16 (dezesseis) e no máximo 21 (vinte e um) 
anos de idade;

b) nos Curso de Formação de Oficiais das Ar-
mas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de 
Intendência: possuir no mínimo 17 (dezessete) e no 
máximo 22 (vinte e dois) anos de idade;

c) no Curso de Formação e Graduação do Quadro 
de Engenheiros Militares: possuir no mínimo 16 (de-
zesseis) e no máximo 22 (vinte e dois) anos de idade;

d) no Curso de Formação de Oficiais do Quadro 
de Engenheiros Militares: possuir no máximo 26 (vinte 
e seis) anos de idade; 

e) nos Cursos de Formação de Oficiais Médicos, 
Dentistas, Farmacêuticos e do Quadro Complementar 
de Oficiais: possuir no máximo 36 (trinta e seis) anos 
de idade;

f) nos Cursos de Formação de Sargentos das di-
versas Qualificações Militares, exceto de Músico e de 
Saúde: possuir no mínimo 17 (dezessete) e no máximo 
24 (vinte e quatro) anos de idade; e

g) nos Cursos de Formação de Sargentos das 
Qualificações Militares de Músico e de Saúde: possuir 
no mínimo 17 (dezessete) e no máximo 26 (vinte e 
seis) anos de idade;

IV – no ato da matrícula não poderá ser casado 
ou ter constituído união estável e não poderá possuir 
dependentes nem outros encargos de família para 
ingresso no Curso Preparatório de Cadetes; nos Cur-
sos de Formação de Oficiais das Armas, do Quadro 
de Material Bélico e do Serviço de Intendência; e no 
Curso de Formação de Sargentos das diversas Quali-
ficações Militares, assim permanecendo durante todo 
o período em que estiver vinculado ao respectivo ór-
gão de formação.

§ 1º À comprovação de nível de escolaridade 
referido nos incisos I e II do caput do art. 3º pode ser 
acrescido, nos termos do edital do concurso, exigên-
cia de habilitação em área do conhecimento especí-

fica, quando necessária para as atividades a serem 
desempenhadas.

§ 2º Os requisitos para ingresso no Quadro de 
Capelães Militares são os estabelecidos pela Lei nº 
6.923, de 29 de junho de 1981. 

Art. 4º A matéria nos cursos de preparação de 
cadetes e de formação de oficiais e sargentos carac-
teriza o momento de ingresso no Exército.

Art. 5º As regras de estabilidade, quando apli-
cáveis para os abrangidos por esta Lei, são aquelas 
constantes da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.

Art. 6º Os editais dos concursos deverão detalhar 
os requisitos gerais e específicos constantes desta Lei.

Art. 7º O ingresso na linha militar bélica de en-
sino permitido a candidatos do sexo feminino deverá 
ser viabilizado em até 5 (cinco) anos a contar da data 
de publicação desta Lei.

Art. 8º As disposições desta Lei aplicam-se sem 
prejuízo de requisitos e disposições constantes de leis 
específicas.

Art. 9º Esta Lei não se aplica aos concursos cujos 
editais já tenham sido publicados na data de sua en-
trada em vigor.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a Ordem do Dia.

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

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 180, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 623, de 2012 – RISF – 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 

nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado 
nºs 344 e 479, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 180, de 2008 (nº 73/2009, 
na Casa de origem, da Deputada Nice Lobão), 
que dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e estaduais e nas instituições federais 
de ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 819, 820 
e 827, de 2012:

– da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, fa-
vorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, 
de 2008, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de 
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redação, que apresenta, e pela rejeição dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 344 e 479, de 
2008, com voto vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Lobão Filho, Álvaro Dias 
e Luiz Henrique e prejudicados os votos em 
separado dos Senadores Lobão Filho e Aloy-
sio Nunes Ferreira; e

– da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 180, de 2008, com as Emendas nºs 1 
e 2-CCJ/CDH e 3 e 4-CDH, de redação, que 
apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 344 e 479, de 2008.

– de Plenário, Relator: Senador Paulo 
Paim, em substituição à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 180, de 2008, nos termos 
dos pareceres da CCJ e CDH.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda 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 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segun-

do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 33, de 2009, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Valadares, 
que acrescenta o art. 220-A à Constituição 
Federal, para dispor sobre a exigência do di-
ploma de curso superior de comunicação so-
cial, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em pri-

meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara 
dos Deputados, tendo como primeiro signatário 
o Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.

Parecer sob nº 484, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Eunício Oliveira, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto 
vencido do Senador Eduardo Braga.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011
Segunda 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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Aécio Neves, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com 
votos vencidos dos Senadores José Pimentel, 
Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy, 
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.

6
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 652, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado nº 652, de
2011-Complementar, do Senador Gim 

Argello, que modifica as Leis nº 8.212 e 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
aposentadoria especial dos garçons.

Parecer sob nº 633, de 2012, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
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Vicentinho Alves, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS, de redação, que apresenta.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 504/2012-GSICAS

Brasília, 4 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a 

Vossa Excelência para solicitar os valiosos préstimos 
dessa Presidência, no sentido de autorizar o abono de 

faltas nos dias 24-3-2011, 14 e 28-4-2011, 26-5-2011, 
e do dia 15-3-2012 conforme grade de frequência de 
Plenário, expedida pela Secretaria-Geral da Mesa.

Neste sentido, informo que nas citadas datas este 
parlamentar encontrava-se neste Senado, inclusive, 
com participação efetiva nas  reuniões de Comissões, 
conforme cópias probantes de Atas e respectivas lis-
tas de presenças em anexo nos horários vespertinos, 
ausentei-me temporariamente desta Casa para cumprir 
audiências oficiais e resolução de expedientes urgentes 
junto aos Ministros de Estado e Presidência da Repú-
blica, inadiáveis, de interesse do Estado de Rondônia.

Nestes termos peço, respeitosamente, o deferi-
mento do presente pleito. – Senador Ivo Cassol.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 120, de 
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, comunicando a aprova-
ção de Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 191, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 120/2012 – CCT

Brasília, 4 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada nesta data, substitutivo 
de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Rodrigo 

Of. nº 69/2012

Brasília, 3 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 574/2012-GBRH/SERH, 

que trata das faltas em Sessões Deliberativas, no qual 
consta minha ausência no dia 22-3-2012, informo a 
Vossa Excelência que na referida data estive presen-

te na Casa, conforme lista de presença e Ata da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa nacional, em 
anexo. Dessa forma, solicito a retificação da lista de 
presença, para posterior informação à Secretaria de 
Recursos Humanos.

Atenciosamente, – Jarbas Vasconcelos, Sena-
dor da República.
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Rollemberg ao Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 
2010, que “Institui o Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro – SIPRON e revoga o Decreto-Lei 
nº 1.809, de 7 de outubro de 1980”.

A matéria será incluída em pauta da próxima reu-
nião, para apreciação em turno suplementar, nos ter-
mos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 
do Regimento Interno do Senado Federal. – Senador 
Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciências, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 120, de 2012, a 

Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 336 e 338, de 
2012, na origem, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, comunicando a decisão daquela egrégia Corte 
sobre as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
nºs 29 e 30, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 444 
a 446; e 453, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câ-
mara dos Deputados, comunicando o envio à sanção 
do Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2003; dos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 3, de 2005; e 131, 
de 2008; e do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 
2006, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº. 444/12/PS-GSE
Brasília, 28 de junho de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei n° 2.277, de 2003, 
do Senado Federal (PLS n° 225/03 nessa Casa), que 
“Normatiza a divulgação de documentos institucionais 
produzidos em língua estrangeira, nos sítios e portais 
da rede mundial de computadores - internet mantidos 
por órgãos e entidades públicos.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.
Of. n° 445/12/PS-GSE

Brasília, 29 de junho de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário.
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

o Substitutivo dessa Casa ao Projeto de Lei n° 1.089, 
de 2003, da Câmara dos Deputados (PLC n° 03/05), 
o qual “Altera o Decreto-Lei n° 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.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

Of. n° 446/12/PS-GSE
Brasília, 29 de junho de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

o Substitutivo dessa Casa ao Projeto de Lei n° 4.622, 
de 2004, da Câmara dos Deputados (PLC n° 131/08), 
o qual “Dispõe sobre a organização e o funcionamen-
to 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, aprova-
da pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.
Of. n. 453/12/PS-GSE

Brasília, 04 de julho de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

com emenda de redação, o Projeto de Lei n° 7.329, de 
2006, do Senado Federal (PLS n° 10/06 nessa Casa), 
que “Altera os arts. 32 e 80 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o acesso do empre-
gado às informações relativas ao recolhimento de suas 
contribuições ao INSS.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Vamos à relação dos Senadores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me 
faz vir à tribuna na tarde de hoje é para que a gente 
possa fazer aqui uma avaliação de uma decisão que 
eu considero terrível, adotada pelo Ibama em relação 
à instalação do estaleiro Eisa no Estado de Alagoas.

Ora, Srª Presidente, há aproximadamente três 
anos um grupo do estaleiro Eisa, proprietário do es-
taleiro Mauá, no Rio de Janeiro, considerando esse 
programa de expansão de estaleiros no Brasil para 
atender com especialidade às encomendas da Pe-
trobras, apareceu um grupo chamado Synergy, que é 
também dono do estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, 
que, fazendo uma verificação in loco no litoral sul de 
Alagoas, localizou uma região que muito bem podia 
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receber a construção de um estaleiro para o meu Es-
tado de Alagoas. 

Isso gerou, sem dúvida nenhuma, Srª Presidenta, 
uma expectativa extraordinária na população de Alago-
as, pela importância do empreendimento, que não só 
geraria mais de 10 mil empregos diretos para atender 
àquele Estado pobre do Nordeste, como também um 
investimento da ordem de mais de R$2 bilhões.

E deu-se início, há três anos, a uma peregrina-
ção, uma peregrinação para contatos com os órgãos 
governamentais para conseguir uma parceria com a 
Petrobras, que é a grande cliente, atendendo a todos 
os pré-requisitos estabelecidos pelo órgão de licen-
ciamento, o Ibama, e todas as qualificações técnicas 
capazes de, logicamente, evidenciar e concretizar 
aquele empreendimento.

Andamos pari passu nesse acompanhamento. 
Estivemos por três oportunidades não só o Senador 
que fala, mas a bancada de Alagoas, em contato com 
os órgãos da Petrobras, com o Ibama, com a Presi-
denta Dilma, com a Ministra Gleisi, com os diretores 
da Petrobras – á época, a Diretora Maria das Graças, 
que hoje é Presidenta da Petrobras. Enfim, percorre-
mos todos os caminhos legais e ficamos no aguardo 
da manifestação do órgão de licenciamento ambiental, 
que pediu milhões de documentos, fazendo o dever de 
casa para que o empreendedor pudesse cumprir com 
as regras preestabelecidas.

Pois bem, Srª Presidente e Senador Pimentel, 
quando o Estado de Alagoas imaginava, sonhando 
com esse empreendimento da maior importância para 
a economia daquele Estado e para melhoria da qua-
lidade de vida daquela população, nós fomos surpre-
endidos. Para mim, não foi motivo de muito novidade, 
considerando que surpreendido com um parecer do 
Ibama negando a licença prévia para instalação da-
quele empreendimento em Alagoas, no local previa-
mente escolhido.

A alegação mais contundente do Ibama era que 
o empreendimento iria subtrair cerca de 70 hectares 
de mangue. Mangue este que está lá totalmente sem 
qualidade, porque é depósito de lixo. Mas o que me 
estranha é que ele, Ibama, nega a Alagoas e concede 
a outros Estados. E qual era o compromisso dos em-
preendedores? Era que, para cada hectare de mangue 
subtraído, cinco hectares seriam plantados. Ora, se ele 
iria devastar 70 hectares, 350 hectares seriam planta-
dos. Onde é que está a depreciação do meio ambiente?

Pois bem, mas isso não é muita novidade pelo 
seguinte: vejamos o que é que aconteceu e o proces-
so de discriminação e, até certo ponto, de tentação 
de desmoralização de Alagoas, aposto num parecer 
técnico de algumas técnicas do Ibama, de nome Ana 

Margarida Marques Portugal, Flávia Alves Lima e Nájla 
Moura. Essas três técnicas analisaram esse processo, 
propuseram um parecer. Dentre outras coisas ditas no 
parecer técnico, dizem o seguinte:

Já em termos socioeconômicos, des-
tacamos a expectativa gerada pela possível 
instalação do empreendimento na popula-
ção da Região Nordeste. [Ora, destacamos 
a expectativa gerada pela possível instalação 
do empreendimento na população da Região 
Nordeste.] O que acarretará migração para o 
Estado de Alagoas de trabalhadores em busca 
de oportunidade de emprego.

Tudo bem, isso é verdade. À proporção que se 
instala um empreendimento desse tamanho, é lógico 
que haverá migração de todos os Estados brasileiros 
que precisam de emprego, em busca do emprego.

Mas o negócio não ficou por aí. O grave vem ago-
ra, Senadores: “Tal fato gera favelização e sobrecarga 
nos serviços públicos, já carentes no Estado: saúde, 
saneamento básico, educação, etc.” 

Eu gostaria de saber onde há saúde, educação, 
saneamento básico com fartura neste País? Onde?! 
A saúde pública nós estamos vendo aí. A educação 
não tem qualidade no País. E saneamento é uma coisa 
inacreditável: existem Estados, por exemplo – e não 
é o caso isolado de Alagoas -, que não têm 30% de 
saneamento básico nas suas principais cidades, nas 
suas cidades importantes.

Pois bem: “Outro ponto relevante diz respeito ao 
porte do empreendimento que acarretará demanda por 
diversos insumos não presentes em Alagoas”. 

Minha Nossa Senhora, parece que essas moças 
ou são videntes ou, então, têm qualquer coisa além do 
normal, para estarem antevendo o que poderia acon-
tecer ou o que não poderia acontecer. 

Favelização vai acontecer e continuar acontecen-
do por falta de condições de habitabilidade, por falta 
de condições de emprego, por falta de recursos para 
saneamento básico. Saneamento e educação não são 
problemas privativos de cada Estado ou de cada Mu-
nicípio brasileiro.

Pois bem, “não presentes em Alagoas”. Mas não 
é isso, não, porque muitos e muitos desses outros es-
taleiros que existem por aí afora vão buscar determi-
nados insumos fora do País. Aqui, eu vou ler a relação 
de alguns estaleiros que não são eminentemente bra-
sileiros, que vêm de outros países do mundo.

“Impactando o sistema viário nas unidades federa-
tivas vizinhas e a dinâmica da economia regional”. Pois 
bem, a partir daí, o senhor observa a discriminação e 
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a falta de atenção e até de respeito ao meu Estado, 
porque não é um fato...

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 
Benedito de Lira. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Concedo já um aparte, com muito prazer, a V. Exª, 
nobre Senador Pimentel.

Não é um fato isolado em Alagoas. Muito pelo 
contrário, por que nós estamos brigando por esse 
empreendimento? Para que não aconteça o que está 
acontecendo hoje, em Alagoas; para que não aconte-
ça o que acontece hoje, no Nordeste. É por isso que 
estamos lutando e brigando. Como é difícil, nobre Se-
nador Pimentel, conseguir um empreendimento desse 
tamanho para o Nordeste e, à proporção que se encon-
tram empreendedores que têm coragem para investir 
lá, aparecem órgãos do Governo, sem necessidade, 
apenas para dizer que estão defendendo o meio am-
biente, mas, na verdade, contra Alagoas e a favor de 
outros Estados da Federação.

Eu concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-

dor Benedito de Lira, quero parabenizá-lo pelo pro-
nunciamento e também dizer que V. Exª age muito 
corretamente ao defender a população de Alagoas, 
a economia de Alagoas, do Nordeste do Brasil. Nós 
temos a clareza do que representa um estaleiro para 
a nossa economia. O caso concreto que V. Exª relata 
em seu pronunciamento deixa claro o compromisso 
quanto à reposição de outras áreas que hoje estão 
degradadas, para que sejam recuperadas. Há uma sé-
rie de cláusulas impostas ao empreendedor, e a única 
coisa que justifica esse parecer é o preconceito para 
com o povo nordestino, para com o povo de Alagoas. 
Nós não podemos concordar com isso, até porque só 
temos infraestrutura de saneamento à proporção que 
a economia vai crescendo, vai se desenvolvendo. O 
Brasil, historicamente, não cuidou de seu saneamento 
básico. Atualmente, o PAC, Programa de Aceleração do 
Crescimento, com o envolvimento do poder local, vem 
fazendo um grande esforço para recuperar o que dei-
xou de ser feito nos últimos 50 ou 100 anos da nossa 
história. Só vamos ter saúde pública, moradia de qua-
lidade, se tivermos emprego para as nossas famílias e 
recursos para investir. Sem um processo de industriali-
zação, sem um processo de geração de emprego, sem 
um processo de fortalecimento da nossa economia, 
nada disso acontece. Entendo, Senador Benedito de 
Lira, que essa posição é preconceituosa por parte do 
Ibama e com ela não podemos concordar. Por isso, V. 
Exª tem a solidariedade deste Senador. Vamos traba-
lhar na região Nordeste para ajudar a superar essas 
dificuldades que hoje o Ibama impõe a Alagoas.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Agradeço ao nobre Senador Pimentel. 

É exatamente isso, nada mais nada menos do 
que preconceito contra o Nordeste, particularmente, 
contra o Estado de Alagoas.

Sr. Presidente, farei algumas observações. Já fiz 
ver que a importância do EISA é: geração de emprego; 
melhoria de vida para os alagoanos, algo que mudaria 
o panorama, o aspecto socioeconômico de meu Es-
tado. Mas vejamos o que foi feito em outros Estados. 

Com outros Estados, como Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Pernambuco, o Ibama fez um termo 
de cooperação autorizando o Instituto de Meio dos 
Estados podiam fazer o licenciamento, menos para 
Alagoas. Fez isso depois através do Ministério Público 
Federal que, com orientação do Ibama, impetrou uma 
ação na Justiça Federal suspendendo toda e qualquer 
ação do Eisa no meu Estado, e que aguardássemos a 
decisão do Ibama. Nós ficamos acreditando que exis-
tia boa-fé em tudo isso, mas, infelizmente, as coisas 
não aconteceram.

Pois bem, vamos ver aqui, nobre Presidenta.
Para instalar o estaleiro da Bahia, eles fizeram o 

seguinte: um termo de ajuste, um termo de cooperação. 
Depois, então, deram um parecer contrário. Houve con-
testação por parte do Governo, porque existia uma lei 
em Pernambuco que criava essa possibilidade. Então, 
Pernambuco não devastou apenas 70 hectares, mas 
mais de 500 hectares para a construção de estaleiros 
e esse complexo de Suape. E está certo porque, com 
isso, desenvolveu-se o Estado de Pernambuco extra-
ordinariamente. Mas o Ibama concordou. 

No Estado da Bahia, por exemplo, ele concordou. 
Deu um primeiro parecer contrário alegando que iria 
haver uma degradação ambiental. Mas, depois, recon-
siderou essa decisão na Bahia, e, com 23 dias, eles 
deram o licenciamento. 

No Estado do Espírito Santo também foi o seu 
instituto local que deu o licenciamento; no Estado do 
Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, por que essa 
discriminação com Alagoas? Alagoas não pode fazer!

Pois bem, Presidenta, nós vamos continuar lu-
tando para que as coisas possam acontecer, para que 
o Ibama possa rever a sua posição. Inclusive, há um 
requerimento de minha autoria que está tramitando 
pela Mesa do Senado Federal. Eu pediria ao eminente 
Senador Cícero Lucena, que é o relator desse reque-
rimento, que apresse o seu parecer para submetê-lo à 
Mesa e encaminhá-lo ao Ibama, pedindo informações:

. 1 – No tocante à competência para o li-
cenciamento ambiental, qual a fundamentação 
utilizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
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autarquia vinculada àquela autoridade, para 
justificar a diferença de tratamento ao delegar 
competência para o órgão ambiental do estado 
de Pernambuco proceder ao licenciamento dos 
estaleiros Atlântico Sul, Promar e Construcap, e, 
por outro lado, negar competência para o órgão 
ambiental do estado de Alagoas proceder ao li-
cenciamento do estaleiro Eisa Alagoas?

1. 1– No bojo da ampliação do complexo 
de Suape está a Lei Estadual de Pernambu-
co n.° 14.046/2010, que autoriza a supressão 
de vegetação de mangue em área superior a 
quinhentos hectares. Considerando que essa 
disposição, a príori, ofende ao meio ambiente; 
considerando o passivo ambiental de Suape; e, 
considerando que o órgão estadual ambiental, 
por comissão ou omissão, permitiu o surgimen-
to de enorme passivo ambiental: Qual a funda-
mentação utilizada pelo Ibama – órgão federai 
responsável pela tutela do meio ambiente –, 
para não avocar a competência para o licen-
ciamento ambiental dos referidos estaleiros?

1.2. Ainda considerando o passivo am-
biental de Suape, quais medidas foram e es-
tão sendo adotadas pelo Ibama na defesa do 
meio ambiente daquela região?

2.No tocante ao licenciamento do esta-
leiro Enseada do Paraguaçu, no município de 
Maragogipe/BA, qual a fundamentação utiliza-
da pelo Ibama para autorizar a instalação do 
empreendimento em área que tinha seus limi-
tes no interior da Reserva Extrativista Marinha 
da Baía do Iguape (Unidade de Conservação)?

2.1. No Parecer Técnico 042/2010, refe-
rente ao estaleiro Enseada Paraguaçu, consta 
que “na Baía de Todos os Santos foram ava-
liadas quatro áreas: Salvador, Baía de Aratu, 
Madre de Deus e São Roque do Paraguaçu, 
tendo-se definido pela localização nesta última 
devido à existência de um canal de navegação 
profundo e de áreas relativamente planas ad-
jacentes ao canal. Esta área, no entanto, apre-
senta alta sensibilidade ambiental e se cons-
titui em importante área de extrativismo por 
parte de comunidades tradicionais, abrigando 
inclusive, a Reserva Extrativista Marinha Baía 
do Iguape, além de populações Quilombolas”. 
Considerando que São Roque do Paraguaçu... 

Srª Presidente, eu peço um pouquinho mais de 
tempo a V. Exª porque esse assunto é tão importante 
para Alagoas que a senhora não pode avaliar. Eu peço 
paciência e lhe agradeço,

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Eu 

lhe agradeço, lhe agradeço. Pois não. Muito obrigado, 
muito obrigado mesmo.

Considerando que São Roque do Para-
guaçu.se tratava de área com alta sensibilidade 
ambiental, qual a fundamentação utilizada peio 
Ibama para autorizar a instalação do empreen-
dimento nessa localidade em detrimento das 
demais áreas analisadas – Salvador, Baía de 
Aratu e Madre de Deus -, que apresentavam 
sensibilidade ambiental inferior àquela?

3. Qual a fundamentação utilizada pelo IBA-
MA para justificar a diferença de tratamento ao 
delegar competência para o órgão ambiental do 
estado do Rio de Janeiro proceder ao licencia-
mento dos estaleiros Mauá, BrasFELS e Alusa 
Galvão, e, por outro lado, não delegar competên-
cia para o órgão ambiental do estado de Alagoas 
licenciar a instalação do estaleiro Eisa Alagoas?

4. Qual a fundamentação utilizada pelo 
Ibama para justificar a diferença de tratamento 
ao delegar competência para o órgão ambien-
tal do estado do Espírito Santo proceder ao 
licenciamento do estaleiro Jurong, e, por outro 
lado, não delegar competência para o órgão 
ambiental do estado de Alagoas licenciar a 
instalação do estaleiro Eisa Alagoas?

Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, es-
sas são as razões que me deixam levantando dúvidas 
quanto à honestidade no procedimento adotado pelo 
Ibama no que diz respeito a Alagoas. 

Por isso, Srª Presidente, vamos continuar, a Ban-
cada de Alagoas vai continuar lutando para reverter 
essa situação, porque não tem cabimento já que se tra-
ta de um processo de discriminação. Nós vamos pedir 
uma audiência à Presidente da República, a Presidente 
Dilma, que, tenho certeza absoluta, não quer degrada-
ção do meio ambiente como ninguém quer. Ninguém 
quer degradação do meio ambiente, mas também não 
quer que haja qualquer tipo de discriminação. É um 
Estado do Nordeste que quer se desenvolver, em que 
aparecem pessoas da iniciativa privada para investir, 
mas que, infelizmente, por razões que não justificam, o 
Ibama não concede licença se estou tirando um peda-
ço de pau velho, podre que há no mangue para plantar 
uma planta nova. O Ibama não concede, não permite, 
mas permitiu a outros Estados – e permitiu diferente: 
permitiu tirando a sua caneta do papel e permitindo 
que a caneta fosse ao meio ambiente local e conse-
quentemente aprovando apenas o que meio ambiente 
local estava fazendo. 

JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL516



32318 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012

E nós, de Alagoas, somos os únicos que nos 
propusemos. A área devastada será quintuplicada. Por 
isso, eu gostaria muito que esta Casa pudesse tam-
bém participar desse processo, porque é um processo 
discriminatório, e nós não aceitamos discriminação. 

O Estado de Alagoas é o penúltimo Estado da 
Federação, é um Estado pobre, mas é um Estado que 
tem que ser respeitado, é um Estado que merece o 
respeito, é um Estado que tem história neste País, é 
um Estado que começou um processo de redemocra-
tização deste País, quando o seu primeiro Presidente 
foi oriundo de Alagoas. 

Então, a República brasileira nasceu em Alagoas, 
consequentemente, eu gostaria de fazer um apelo aqui 
à Ministra do Meio Ambiente, à Presidenta Dilma para 
que possamos rever essa situação. Nós não vamos 
permitir que isso continue acontecendo. 

Por isso, Srª Presidente, não é nada, não tenho 
nada contra nenhum Estado, muito pelo contrário. É bom 
que se instalem mais empreendimentos dessa nature-
za no Nordeste, que se instalem no Sul, no Sudeste, 
no Centro-Oeste, que se instalem no Brasil como um 
todo. Agora, que seja dentro de um processo de trata-
mento igualitário, e não de tratamento discricionário. 
O Ibama está tratando Alagoas discricionariamente. O 
Ibama está com alguma predisposição, porque ele já 
vem assim desde 2010. Como é que um técnico pode 
antever que um empreendimento dessa natureza, que 
vai gerar emprego, renda, melhoria de qualidade de 
vida, vai gerar favelização? Como é que ele pode supor, 
por exemplo, que não há insumos para a construção 
desse estaleiro? Como é que ele não disse isso para o 
Rio de Janeiro, que foi buscar insumo lá em Cingapura 
para fazer alguns empreendimentos dessa natureza?

Então, eu gostaria de fazer esse apelo a Sua Ex-
celência, a nossa Presidenta Dilma. A senhora, Presi-
denta, que já em diversas oportunidades interveio para 
que as coisas pudessem acontecer, para a instalação 
do estaleiro de Alagoas poderia também agora inter-
ceder. Ninguém quer benesses. Nós não estamos pe-
dindo que se façam as coisas ao arrepio da lei. Agora, 
queremos ter um tratamento igual ao tratamento que o 
Ibama deu a outros Estados da Federação, que estão 
instalando empreendimentos iguais ao que nós dese-
jamos instalar em Alagoas. 

Vamos continuar, nobre Senadora Ana Amélia, 
vamos continuar, nobre Senador, meu querido Sena-
dor do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, V. Exª que é 
um dos homens que muito batem na tecla nesta Casa 
para que as coisas sejam tratadas igualitariamente. A 
diferença do Sul é que vocês são mais ricos do que 
nós, mas o pobre tem que viver também neste País. 

E se nós não tivermos empreendimentos dessa na-
tureza, como é que nós poderemos um dia deixar de ser 
pobres para ser mais ou menos ricos, ou classe média? 
Não poderemos nunca. Se continuar havendo esse pro-
cesso discriminatório, nós vamos continuar mais miserá-
veis do que somos. E é isso que nós não vamos permitir.

E o meu mandato está à disposição. Nós vamos 
fazer com que ele possa ser exercido em benefício dos 
interesses do País e particularmente do Nordeste, e, 
com especialidade, do meu Estado de Alagoas. 

Muito obrigado, minha querida Presidenta, minha 
querida Senadora Ana Amélia pela sua paciência, pela 
sua tolerância.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O tema é relevante, muda apenas de endereço, 
Senador Benedito de Lira, nessas questões desse rigor 
e dessa forma diferenciada de tratamento.

Eu dou um voto de confiança ao Presidente do 
Ibama, Volney Zanardi, que é nascido no Rio Grande 
do Sul. Tenho convicção de que a Ministra Izabella Tei-
xeira, que é, digamos, a chefe do Presidente do Ibama, 
e a Presidente Dilma Rousseff, da mesma forma, que 
tem uma preocupação muito grande com o desenvol-
vimento da região Nordeste e do seu Estado também, 
pela forma como ela vem tratando. 

Nós, neste momento, em relação ao Ibama, tam-
bém temos um embate, que é a questão da pesca no 
litoral sul do Município de Rio Grande. As medidas 
drásticas adotadas – e lá também os pescadores são 
preservacionistas – estão impossibilitando a atividade. 

Então, da mesma forma que V. Exª, faço um ape-
lo ao Presidente do Ibama, Dr. Volney Zanardi, que 
olhe com atenção essa demanda da Prefeitura de Rio 
Grande, dos pescadores, da indústria, do Prefeito Fá-
bio Branco, que é do partido do Senador Pedro Simon, 
para que atenda a essa demanda.

Como disse V. Exª, todos queremos preservação 
e sustentabilidade, mas é preciso um tratamento téc-
nico a respeito dessas matérias. 

Então, parabéns a V. Exª, que tem o nosso apoio.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 

Agradeço, mais uma vez, a V. Exª, nobre Presidenta.
Queria dizer que, na próxima semana, antes do 

recesso parlamentar, estamos pedindo uma audiência 
à Ministra e ao Presidente do Ibama, para conversar-
mos, técnica e politicamente, com o órgão, em relação 
à decisão do Ibama no meu Estado de Alagoas.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Torcemos por um desfecho favorável.
Com a palavra o Senador Pedro Simon. (Pausa.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Enquanto o Senador chega à tribuna, está em 
votação o Requerimento 645, de 2012, da Senadora 
Ana Rita, que requer licença para ausentar-se dos tra-
balhos da Casa, para participar de audiência pública 
da CPMI da Violência contra as Mulheres, a realizar-
-se no dia 13 de julho de 2012, na Câmara Municipal 
de Salvador, conforme Requerimento nº 22, de 2012, 
da CPMI, aprovado em 6 de março de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Também peço licença ao Senador Pedro Simon 
para votação do Requerimento 644, de 2012, em adi-
tamento ao Requerimento 628, de 2012, do Senador 
Delcídio do Amaral, que requer, em razão do adiamento 
da diligência prevista no plano de trabalho da Subco-
missão Temporária de Acompanhamento das Obras 
de Belo Monte, na cidade de Altamira, Pará, alteração 
do período de licença dos trabalhos da Casa para os 
dias 9 e 10 de agosto de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Com a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, três dias atrás, no dia 
2, completou-se um ano do falecimento do ex-Presidente 
da República e ex-Senador Itamar Franco. Ao mesmo 
tempo, estamos comemorando os 18 anos de Plano Real, 
nascido exatamente sob a égide daquele Presidente.

Acho muito importante lembrarmos, ainda que singe-
lamente, os dois acontecimentos. Primeiro de respeito, de 
carinho, de afeto, pela memória de Itamar Franco. Segundo, 
de alegria, pelo êxito dos 18 anos do Plano Real, o perí-
odo mais longo estabelecido por uma ideia que começou 
com Itamar e que vem passando por Fernando Henrique, 
por Lula e pela atual Presidente, levando o País para um 
rumo até não conhecido de serenidade, de continuidade 
e de respeitabilidade por parte da sociedade.

Não há dúvida de que o Itamar Franco exerceu 
a Presidência da República num dos períodos mais 
difíceis da nossa história.

Eu fui líder do seu governo neste Congresso, nesta 
Casa e tive participação na responsabilidade da condu-
ção de medidas corajosas e difíceis que foram necessá-
rias serem tomadas para melhorar a história deste País.

O objetivo do Plano Real foi cumprido plenamente 
e as suas conquistas pertencem à história.

A inflação crônica nunca mais se verificou e a 
economia, desde Itamar Franco e o Plano Real, perma-
nece estabilizada, uma façanha que muitos governos 
anteriores tentaram, mas sem êxito, ou êxitos eventuais 
que se perderam em muito pouco tempo. 

Desde meados das décadas de 80, diferentes 
governos tentaram lançar um conjunto de medidas 
conhecidas como “pacotes econômicos”. 

O Plano Cruzado I e II do Presidente Sarney. 
Quem não se lembra da emoção, da alegria, da figura 
emocionante do Ministro Funaro e do triunfalismo, da 
emoção e da alegria que comoveu o Brasil na época 
do Plano Real? Foi um grande projeto que deu certo. 
Mas nós os políticos não tivemos a competência e a 
capacidade de fazer os reajustes necessários para que 
ele fosse adiante. E por causa de uma eleição que se 
avizinhava – e ganhamos a eleição em todo o Brasil – 
perdemos o processo, porque perdemos a formula de 
conduzir, e fracassou o Cruzado, e veio o Cruzado II, e 
fracassou o Cruzado II; e veio o Plano Bresser, “feijão 
com arroz”, e fracassou o Plano Bresser em 1987; e 
veio o Plano Verão, em 1988/1989, e também não deu 
certo o Plano Verão; e veio o Plano Collor I, em 1990, 
o Plano Collor II, em 1991 – e quem não se lembra do 
início, do impacto que causou, desde o fato de terem 
confiscado a moeda até a expectativa que a figura, de 
um modo especial, da Ministra Zélia impunha a todos 
nós, mas que lamentavelmente não deu certo. 

Vice-Presidente de Collor, Itamar assumiu a Presi-
dência da República após o afastamento determinado por 
esta Casa do Presidente eleito. E recebeu a economia 
absolutamente desarrumada, a economia e a política. 

O impeachment gerou uma confusão enorme na 
política brasileira. 

Partidos como o PT, por exemplo, que tinham 
perdido a eleição por milésimos pouco tempo antes, 
se aninhavam em uma linha eleitoreira e não podiam 
admitir que um projeto de um Presidente intermediário 
de fechamento de trabalho, de ano, pudesse trazer o 
plano que eles desejavam para si. 

Foi nesse cenário que Itamar teve a coragem 
de bancar uma nova e radical mudança na política 
econômica.

O então Ministro das Relações Exteriores Fer-
nando Henrique Cardoso, de grande prestígio no mun-
do intelectual, foi, surpreendentemente para muitos e 
incompreensivelmente para tantos, levado para o Mi-
nistério da Fazenda.

E nesse cargo, com a força do Presidente da Re-
pública Itamar Franco, foi coordenada a Comissão de 
Economistas e Técnicos, formada, entre outros, por André 
Lara Resende, Persio Arida, Winston Fritsch, Gustavo 
Franco, Pedro Malan e Edmar Bacha e muitos outros. 
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Essa equipe ficou encarregada de confeccionar 
um novo e definitivo plano econômico: o Plano Real.

Alguns desses profissionais já haviam trabalhado 
em planos anteriores e dispunham de experiências para 
propor novas medidas econômicas e, ao mesmo tempo, 
evitar erros nas medidas econômicas abortassem como 
abortaram os projetos anteriores. Todos eles tinham um 
profundo conhecimento da economia nacional e esta-
vam conscientes da responsabilidade que assumiam.

No dia 1º de agosto de 1993, entraram em vigor 
as primeiras medidas do programa de estabilização, 
reunidas no Programa de Ação Imediata. O Programa 
de Ação Imediata foi o início do Plano Real. 

Essa primeira etapa do Plano preparou o cenário 
para as novidades posteriores. O processo demandou 
tempo. Mais do que tempo, demandou coragem políti-
ca. Mais do que coragem política, demandou firmeza. 
E ele foi estabelecido de uma maneira fantástica, de 
um diálogo e um respeito mútuo entre o Executivo e o 
Congresso Nacional. 

Foi preciso cortar gastos públicos; foi preciso re-
cuperar receita através do combate à sonegação; foi 
preciso praticar austeridade nas despesas; foi preciso 
promover ajustes nos bancos estaduais; foi preciso re-
definir funções dos bancos federais; até privatizações 
nos setores petroquímico, siderúrgico e de fertilizantes.

Em 27 de maio de 1994, veio a segunda fase, a se-
gunda fase do Plano: a criação da Unidade Real de Valor 
(URV), uma espécie de “ponte” para a implantação da 
nova medida: o Real. Foi exatamente o que faltou ao se 
criar o Plano Cruzado, uma fase de ligação, de comple-
mentação, de adaptação entre a velha e a nova moeda. 

A URV foi implantada em maio de 1994, e essa 
URV, estabelecida pela Medida Provisória 434, de 30 
de junho de 1994, preparou o País para a nova moeda, 
o Real, para o novo Plano, o Plano Real. 

Com o êxito completo do Real, Fernando Henri-
que acabou escolhido por Itamar como candidato do 
governo para a sucessão presidencial.

Quando Fernando Henrique saiu para as eleições, 
em abril de 1994, assumiu em seu lugar, no Ministério 
da Fazenda, o diplomata e jurista Rubens Ricupero.

Na opinião de Itamar, “o Ministro Ricupero foi o 
sacerdote do Plano Real. Mais até do que o Fernando 
Henrique Cardoso”.

Luta no Congresso: o Plano Real enfrentou a opo-
sição ferrenha do PT quando chegou ao Congresso.

O principal partido oposicionista, ainda distante 
do pragmatismo demonstrado quando chegou ao po-
der, não deu tréguas. 

Denunciou o Plano como eleitoreiro e votou con-
tra sua aprovação.

A sociedade brasileira, contudo, já sentia os efei-
tos imediatos das novas medidas e apoiou maciçamente 
a estabilidade decorrente do Plano Real.

Em maio de 1993, quando começou a primeira eta-
pa do Plano Real, a inflação de preços acumulada em 12 
meses já estava em 1.348%. Repito, perdoem-me, mas 
é importante que eu repita: em maio de 1993, quando 
começou a primeira etapa do Plano Real, a inflação de 
preços acumulada em 12 meses já estava em 1.348%. 

Em julho de 1994, um ano depois, com a nova 
moeda em vigor, a inflação foi de cerca de 3%. É impor-
tante que eu repita: de 1.348%, a inflação dos 12 meses 
de 1993, com o Plano Real, em julho de 1994, com a 
nova moeda, baixou para 3%. Toda a base monetária 
foi mudada de acordo com uma paridade estabelecida: 
CR$2.750,00 para R$1,00. Esta foi a grande mudan-
ça: cada CR$2.750,00, depois da URV, valia R$1,00.

Enfim, aprovamos a nova política econômica sem 
negociar cargos. Eu era líder desse governo. O Plano 
Real foi votado neste Congresso. Foi debatido, analisado, 
discutido. Os ministros vieram três, quatro vezes por dia 
debater em comissões, em plenário, em reuniões estadu-
ais; ampla discussão, amplo debate. E esta Casa votou. 

Desafio que alguém tivesse falado de um cargo, 
de um favor, de uma vantagem e de uma concessão 
a qualquer parlamentar, a qualquer político ou a qual-
quer partido, para votar o Plano. Medidas com as mais 
radicais transformações, as mais impressionantes, o 
Congresso votou com consciência, votou com deter-
minação, votou com liberdade. Em nenhum momento 
votou sob pressão, sob coação. Não houve troca-troca, 
não houve absolutamente nada. Foi votado abertamente 
nesta Casa. Assim foi votado o Plano Real.

Infelizmente, querida Presidente, esse “jeito” de 
fazer política, essa prática de relacionamento entre 
Governo e Congresso, essa “negociação” se tornou 
habitual, tanto que um Ministro de Estado não se cons-
trangeu de vir a público e admitir que o governo con-
cedeu um cargo da maior importância a um político, 
em troca do apoio desse político ao candidato do PT 
à Prefeitura de São Paulo. 

Aqui é preciso esclarecer, especialmente aos mais 
jovens, que esse troca-troca não é obrigatório. Não se 
trata de uma prática natural da política. Infelizmente, é 
a forma de fazer política de alguns políticos.

A governabilidade é necessária. Uma administra-
ção precisa conquistar e manter maioria no Parlamen-
to, mas essa relação deve se pautar por limites éticos 
em respeito ao povo e à democracia. Isso aconteceu 
naquela época. Isso aconteceu no Governo Itamar 
Franco. Isso aconteceu na implantação do Plano Real.

A imprensa está aí. Eu desafio que se diga que no 
Governo Itamar Franco uma ilicitude, uma imoralidade, 
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um escândalo, qualquer coisa que tivesse participação 
do Presidente, ou que o Presidente, sabendo, não to-
masse providência. O caso Hargreaves ficou célebre. 

Seu Ministro-Chefe da Casa Civil, seu amigo, qua-
se seu irmão, na hora que foi chamado para depor na 
CPI dos Anões do Orçamento, não teve dúvida, veio 
depor, mas não como ministro, como ex-ministro. Só 
depois de encerrada a CPI, onde ele recebeu um voto 
quase de louvor, é que ele voltou ao cargo. 

Quando ele convidou a Erundina para ser ministra, 
querendo trazer o entendimento, ela teve que sair do PT. 
Ela teve que sair do PT para ser ministra! A Ministra Erun-
dina, a mesma ministra que agora teve esse papel emo-
cionante, demonstrando seu caráter, a sua linha, quando 
assistiu a um fato tragicômico, ela disse: Não, os partidos 
estão desalinhados, as alianças são as mais esdrúxulas 
que se pode imaginar, mas há um princípio de respeito 
que tem de se impor. Aceitarmos o apoio do PP na pre-
feitura de São Paulo é uma coisa, o senhor “maluftar” é 
uma coisa; agora, o Sr. Lula ir à casa do Maluf fazer um 
beija-mão e um abraço é muito diferente. 

A imprensa é interessante. Não há dúvida de que 
o Sr. Itamar Franco era um homem complicado, difícil, 
ranzinza, mas de uma dignidade a toda prova. Ele não 
agradava à imprensa. Já contei mais de dez vezes, 
Presidente, mais de dez vezes. E V. Exª, que foi dire-
tora da organização sabe disto, quem era o presidente 
das Organizações Globo em termos de prestígio, de 
respeitabilidade, de credibilidade. E o Fernando Hen-
rique, Ministro das Relações Exteriores, me telefona: 
“Simon, você é um dos poucos que pode influenciar 
o Itamar. Diga para ele. O Dr. Roberto Marinho está 
aqui no meu gabinete. Nós marcamos. Ele veio para 
almoçar com o Presidente.” O Presidente disse que 
não almoça nem no Planalto, no Alvorada, nem aqui, 
no Itamaraty, nem na residência, na representação da 
Globo, nem no restaurante. E não almoçou. Esse era 
o Itamar. Era o seu jeito de ser, a sua maneira de ser.

Quando o Antonio Carlos – e todos nós sabemos 
da sua figura, a sua imponência, a sua coragem, a sua 
bravura e a sua língua ferina, quando queria... Saiu em 
uma manchete, em todos os jornais anunciando que o 
Governo do Sr. Itamar estava cheio de corrupção. Ele 
– não sei qual é o termo: se é convocar ou convidar; 
eu acho que convocar não era um termo próprio para 
o Antonio Carlos – convidou para uma reunião para 
ele fazer a exposição. E chegou o Antonio Carlos: uma 
pasta enorme, cheia de documento. Nunca vi, nem aqui, 
agora, neste momento, tanta imprensa e tanta gente 
esperando a bomba que vinha por parte do Sr. Anto-
nio Carlos. E foi recebido no gabinete da Presidência, 
e a imprensa entrou junto. Aí, muito afavelmente, co-
meçaram a conversar: o Presidente, o Antonio Carlos 

ali. E foi indo, foi indo, o tempo ia passando. E aí? Aí 
o Presidente, o Antonio Carlos...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – “O 

que o senhor tem a dizer?” O Antonio Carlos levou 
um susto: “Mas, Presidente, aqui, na frente de toda a 
imprensa?” E o Itamar respondeu: “Para mim não tem 
nenhum problema. Se o senhor quiser que ela saia, 
peça para ela sair.” “Não, não. Eu posso falar”. E não 
falou nada. Não tinha coisa nenhuma. Não disse nada 
com nada. Esse era o Itamar.

Eu nunca esqueço quando, de repente, aparece 
nomeada como Ministra dos Transportes uma senhora 
bonita mesmo. A única coisa que fiquei sabendo dela é a 
fotografia no jornal, muito bonita, e mexi com ele: “Puxa, 
Itamar, mas, além de bonita, o que vai ter essa senhora, 
de quem nunca ouvi falar nada?” Ele, com aquele seu 
jeito: “E tinha algum pecado em ser bonita? Acha que 
tem algum problema em ser bonita?” Uma semana. Ele 
a demitiu pelo telefone quando ficou sabendo que ela era 
esposa do advogado da empresa que fazia a checagem 
na Ponte Rio/Niterói. Demitiu com a mesma tranquilidade. 

E hoje? Dezoito anos de Plano Real. Não há dú-
vida de que vivemos uma crise mundial séria, não há 
dúvida nenhuma, ela veio desde a crise na China, da 
Rússia principalmente, vem se abatendo e hoje atin-
ge números reais indiscutíveis. Não há dúvida de que 
ela está exercendo algum impacto no Brasil e que a 
economia está resistindo.

Não há como deixar de reconhecer a tentativa 
do Governo, o esforço do Governo de estímulos à 
economia. O gesto, por exemplo, da Presidenta de, 
pela primeira vez, reduzir a taxa de juros, de fazer um 
enfrentamento nesse sentido, merece respeito. Inde-
pendente dos resultados, foi um gesto.

Essa iniciativa favoreceu o consumo interno e 
contribuiu para manter a economia girando. Essa po-
lítica deu certo em 2008, tanto que o Lula chamou a 
crise mundial de marolinha e conseguiu manter o de-
senvolvimento, apesar da crise que vinha se abalando. 

É importante mencionar que o reajuste do salário 
mínimo acima da inflação e o Programa Bolsa Família 
contribuíram para esse resultado. 

O impacto dessas notícias foi maior no Nordeste, 
a área mais pobre do País; mas também teve efeitos 
extremamente importantes nas demais regiões. Ou-
tras medidas governamentais foram tomadas nesse 
esforço para afastar, pelo menos abrandar as máximas 
dos efeitos da crise. Nesse sentido, o Banco Central 
investiu R$10 bilhões injetados nos bancos em dificul-
dade, numa tentativa de fortalecer o sistema bancário 
e enfrentar possíveis turbulências.
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A indústria automobilística foi uma das maiores 
beneficiadas pela política governamental de isenções 
fiscais para favorecer o consumo. No setor, as isenções 
chegaram a R$36 bilhões em impostos.

As montadoras, até agora, criaram 27 mil empre-
gos, a um custo de R$1 milhão por emprego.

Apesar dos incentivos oficiais, não houve garantia 
de manutenção do nível de emprego.

A General Motors, por exemplo, anuncia a aber-
tura de mais um plano de demissão voluntária.

Sem compromisso com o Brasil, as multinacionais 
enviaram ao exterior US$14,6 bilhões, uma ajuda das 
filiais às matrizes que enfrentam dificuldades.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Es-

tou encerrando, Srª Presidente.
Mesmo mobilizada pelos estímulos do governo, a 

economia dá sinais de que é preciso fazer mais.
O nível de investimento público ainda é baixo, 

diante da necessidade de crescimento de 4%, no mí-
nimo, para manter o nível de atividade e os empregos.

O investimento público, atualmente, é de 18% do 
Produto Interno Bruto (PIB), quando deveria ser 25%.

O governo começa a ter consciência da necessi-
dade de ampliação expressiva do investimento público. 
Anunciou um aumento nas compras oficiais dos atuais 
R$6 bilhões para R$8 bilhões. Além disso, ofereceu 
novos empréstimos razoáveis aos Estados.

Será necessário avançar mais.
Empresários e especialistas afirmam que o go-

verno foi tímido.
Um corte geral de impostos e a redução do pre-

ço da energia – a mais cara do mundo – são medidas 
que estimulariam a indústria nacional.

Há estratégias recomendáveis para o médio e 
o longo prazo:

– investimentos de qualidade em educação;
– mais investimentos sociais e em obras de in-

fraestrutura.
O governo está atento e vem tomando medidas 

para proteger o País.
Esse é o quadro do Brasil hoje, quando o País 

comemora 18 anos do Plano Real.
Nesta hora, querida Presidente – já estou encer-

rando –, rendo minhas homenagens à criatividade, à 
coragem e à ousadia do governo Itamar Franco e de 
todos, como Fernando Henrique, que ajudaram na im-
plantação desse Plano.

Trago minha homenagem ao primeiro aniversário 
da morte de Itamar Franco. Foi um grande Presidente. 
Soube pacificar o País num momento de séria turbu-
lência e grande dramaticidade política. Com o Plano 

Real, Itamar Franco inaugurou uma era de prosperida-
de que emancipou o País e estabeleceu as bases do 
atual protagonismo internacional do Brasil.

Creio que Itamar Franco não será esquecido. 
Agradeço V. Exª pela tolerância, ilustre Presiden-

te, mas creio que não podia passar despercebido o 
primeiro aniversário da morte de Itamar e os dezoito 
anos do Plano Real. 

Às vezes, as manchetes vão para lá e vão para 
cá. A gente não sabe o caminho, mas eu creio, e pos-
so dizer – eu tenho o maior respeito pela memória de 
Itamar Franco e, hoje, quando eu vejo este período de 
transição que nós estamos vivendo, tentando varrer 
para fora um método triste de fazer política –, eu creio 
que uma grande inspiração para nós será a forma de 
agir digna e correta de Itamar Franco.

Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RR) 

– A Mesa se associa à homenagem ao ex-Presidente e 
ex-Senador Itamar Franco, que dignificou esta Casa pela 
sua atitude, pela sua responsabilidade, pela sua digni-
dade, pela sua competência e talento político revelado 
aqui com a mesma independência com que comandou a 
Presidência da República num período e num momento 
muito delicados da história brasileira. E aqui, nesta Casa, 
ele mostrou realmente esse talento para a área política, 
com a sua forma de ser tão peculiar, o jeito Itamar de 
ser, como V. Exª muito bem definiu contando o episódio 
envolvendo uma figura notável da sociedade brasileira.

Parabéns, Senador Pedro Simon. Nós nos asso-
ciamos à homenagem a Itamar Franco.

Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Se-
nador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Como Líder. Sem revisão do orador) – Srª Presiden-
ta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, eu venho 
novamente a este plenário para tratar de um tema de 
grande interesse para o desenvolvimento econômico e 
social do Estado de Alagoas. Aliás, há poucos instan-
tes, o Senador Benedito de Lira, esse querido amigo e 
grande Senador, fez exatamente o mesmo, com muita 
precisão e também com muita indignação, e não dá 
para ter um comportamento aqui nesta Casa nem na 
outra Casa do Congresso Nacional, diferente. Eu me 
refiro, Srª Presidenta, à construção do estaleiro Eisa, 
entre a foz do rio Coruripe e a praia do Pontal do Co-
ruripe no litoral sul do Estado de Alagoas.

Como todos sabem, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente, de forma absolutamente equivocada – e 
prefiro chamar de “forma equivocada” –, vetou, pas-
mem, a construção do estaleiro Eisa, contrariando as 
melhores expectativas dos alagoanos e de toda a ban-
cada federal que representa Alagoas nas duas Casas 
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do Congresso Nacional. Expectativas, Srª Presidenta, 
que moviam os alagoanos – e que os movem ainda, 
pois apostam numa reação – com relação a avanços 
socioeconômicos no Estado de Alagoas.

Eu faço questão de repetir aqui, no Senado, que 
a construção do estaleiro Eisa é uma das esperanças 
econômicas de Alagoas porque se trata, Srª Presiden-
ta, de um projeto que envolve investimentos de quase 
R$2 bilhões – investimentos privados evidentemente, 
mas de quase R$2 bilhões.

Nós estamos, no Brasil, com muita dificuldade 
para atrair investimentos, para executar investimentos 
públicos. Essa é uma das dificuldades do País. Enquan-
to a China, por exemplo, investe em infraestrutura 40% 
do seu Produto Interno Bruto, o Brasil investe 19%.

Eu fui Relator, na semana que passou, da exten-
são do RDC para as obras do PAC. Nós já implanta-
mos esse regime diferenciado de contratações para as 
obras da Copa de 2014, das Olimpíadas de 2016, e, 
na prática, além de garantir transparência, maior con-
trole da sociedade, o RDC possibilita uma redução de 
prazo de 240, na média, para 80 dias.

Isso pode, sem dúvida nenhuma – e esse foi o 
objetivo e o porquê da decisão do Senado Federal –, 
agilizar os investimentos. O Brasil precisa da retoma-
da desses investimentos, sobretudo os Estados mais 
pobres da Federação, como o Estado que eu tenho o 
orgulho e a satisfação de, pela terceira vez, representar 
no Senado Federal, o nosso querido Estado de Alagoas.

Além disso, Sr. Presidente, Senador Pedro Si-
mon, que assume agora a Presidência dos trabalhos, 
os investimentos na construção desse estaleiro em 
Alagoas gerariam 50 mil novos postos de trabalho, 
diretos e indiretos, em nosso Estado.

De fato, a previsão é de que o estaleiro Eisa de 
Alagoas tenha uma extensão, na prática, de dois mi-
lhões de metros quadrados, devendo produzir, por 
ano, Senador Pedro Simon, três navios – essa seria a 
capacidade do estaleiro –, com sete mil metros e duas 
plataformas de óleo.

Registro também que, até o presente instante, 
foram feitos investimentos de cerca R$4 milhões para 
a realização, nessa primeira fase, evidentemente, dos 
projetos e estudos de implementação desse estaleiro.

Coruripe, Sr. Presidente, uma das cidades mais 
prósperas de Alagoas, é governada há anos pelo PMDB, 
pelo Prefeito Marx Beltrão, um dos melhores valores da 
nova geração de políticos alagoanos, e que tem aqui, 
como seu representante no Congresso, também da 
bancada do PMDB, o Deputado Joaquim Beltrão, um 
dos quadros do nosso partido e que voltará – porque, 
antes de ser Deputado Federal, fez uma brilhante ad-

ministração naquela cidade – a ser candidato à Pre-
feitura de Coruripe.

Por isso, Sr. Presidente, causou muita estranheza 
aos alagoanos o veto do Ibama no sentido de empedir 
a construção do estaleiro.

Aproveito esta oportunidade, se V. Exª permitir, 
para relatar esses fatos para o Senado Federal, para 
Alagoas e para o País. Ontem mesmo, tive oportuni-
dade de falar com a Ministra do Meio Ambiente, por-
que, quando da oportunidade de um parecer prévio 
relatando as dificuldades que o Ibama entendia para 
a construção do estaleiro, fizemos uma reunião, por 
mim patrocinada, a pedido do Governador Teotonio Vi-
lela, que é meu amigo – estamos em campos políticos 
opostos, circunstancialmente espero, mas já estivemos 
juntos em outros momentos –, mas estamos perma-
nentemente juntos na defesa dos interesses do Estado 
de Alagoas. Assim, marquei audiência com a Ministra.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) – 

Sim; estivemos sempre juntos em outras oportunidades, 
é verdade. Mas estamos sempre juntos na defesa dos 
interesses de Alagoas – e o senhor lembra muito bem, 
Senador Pedro Simon. E eu falava com a Ministra, que 
combinou que teremos uma audiência – o Governador 
e a bancada (eu, o Senador Fernando Collor e o Sena-
dor Benedito de Lira), na próxima quarta ou na próxima 
quinta-feira, porque, Sr. Presidente, eu fui obrigado a re-
tirar de pauta, pasmem – e nunca fiz isso nesses longos 
anos de mandato no Senado Federal –, um projeto de 
interesse do Ibama. É de interesse do Ibama, porque o 
projeto cria cargos naquele instituto e transfere definitiva-
mente os servidores de outros Ministérios para o Ibama.

Aqui, no Senado Federal – e a Ministra Marina 
Silva fazia questão de, em toda entrevista, ressaltar 
esse fato –, nós votamos tudo, absolutamente tudo, 
que dizia respeito ao avanço da legislação ambiental 
brasileira. Tudo! Ela, em todos os momentos, agrade-
cia. Votamos tudo. Como Presidente do Senado, agilizei 
tudo, tudo que era do interesse do aprimoramento da 
legislação ambiental. Criamos o Instituto Chico Men-
des e fizemos tudo que era preciso.

Na questão do próprio Código Florestal, eu desig-
nei o Senador Luiz Henrique, ex-Governador de Santa 
Catarina, que tem o maior respeito desta Casa, para 
ser o relator do Código Florestal. E agora, novamente, 
na edição dessa medida provisória, eu recebi uma indi-
cação de que a Presidente Dilma gostaria muito que o 
relator da medida provisória fosse o Senador Luiz Hen-
rique. E eu, de pronto, novamente, designei o Senador 
Luiz Henrique para ser o relator da medida provisória.
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Desse modo, digo isso porque retirei de pauta 
essa matéria e não pretendo trazê-la de volta. É evi-
dente que ela não tem nada a ver com o estaleiro de 
Alagoas. Mas, do ponto de vista político, tem, porque 
o que Alagoas está cobrando do Ibama é que ela seja 
tratada da mesma forma como foi tratado o Estado de 
Pernambuco. Pernambuco está licenciando, do ponto 
de vista ambiental, o segundo estaleiro, com um dano 
ambiental maior do que o dano ambiental que o esta-
leiro de Alagoas causa; e será compensado, como vai 
ser compensado em todos os outros Estados. Nós não 
estamos discutindo isso, e acho que essa compensa-
ção tem, na prática, de se fazer. Agora, os alagoanos 
não entendem, como eu não entendo e a bancada de 
Alagoas no Senado não entende o porquê da libera-
ção para a construção de estaleiro no Espírito Santo, 
na Bahia, em Pernambuco, de um, de dois, e Alagoas 
continua a ser tratada de forma diferente pelo Ibama.

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós preci-
samos definitivamente resolver essa questão. Alagoas é 
um dos Estados mais pobres da Federação. Quer dizer, 
vive sonhando com esses investimentos para avançar 
do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E, 
como Senador da República, quero, mais uma vez, fazer 
um apelo a esta Casa, fazer um apelo ao País para que 
nós possamos atuar com justiça, respeitando a legislação 
ambiental, garantindo a compensação, mas não deixan-
do que Estados sejam discriminados, infelizmente, como 
Alagoas tem sido discriminada nessa questão.

O Ibama diz, mas quem liberou o estaleiro de 
Pernambuco com dano ambiental maior, repito, foi o 
órgão de meio ambiente estadual. Quem liberou o es-
taleiro do Espírito Santo foi o órgão do meio ambiente 
estadual. Quem liberou o estaleiro da Bahia foi o ór-
gão do meio ambiente estadual. Pois não; então, que o 
estaleiro de Alagoas seja liberado pelo órgão do meio 
ambiente estadual com as compensações que os ou-
tros Estados tiveram de fazer.

Eu já tive, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a opor-
tunidade de conversar sobre esse assunto com a Presi-
dente Dilma em várias oportunidades – várias! A Presi-
dente tem uma posição assim indiscutível do ponto de 
vista da defesa dos interesses do Estado de Alagoas.

Eu tive oportunidade de marcar, pelo menos, 
duas audiências do Governador Teotônio Vilela com a 
Presidente Dilma para tratar desse assunto, exclusiva-
mente desse assunto. O Governador Teotônio Vilela, 
no último sábado, em Palmeira dos Índios, quando 
nos encontramos pessoalmente, por ocasião de uma 
convenção partidária naquele Município, ele me pediu 
de novo para que nós voltássemos conjuntamente a 
desenvolver esforços para conseguirmos o licencia-
mento desse estaleiro, que, como disse e repito, é 
fundamental para o nosso Estado.

O próprio ex-Presidente Lula, quando era Presi-
dente e depois de ser Presidente, recebeu o Governa-
dor, fez questão de ligar para mim, de orientar o que 
eu deveria fazer para queimar etapas no sentido de 
garantir o licenciamento ambiental e garantir, também, 
como consequência, o investimento desse estaleiro.

Eu estive reunido com o empresário responsável 
pelo estaleiro, levado pelo Governador Teotônio Vilela, 
pelo menos, em duas oportunidades. Ou seja, essa não 
é uma questão partidária; é uma questão de interesse 
do nosso Estado.

Eu tirei esse processo do interesse do Ibama 
porque eu tenho dúvidas com relação ao mérito desse 
processo e também porque é uma questão política. E 
este Senado, como Casa da Federação, que tem que 
equilibrar a relação dos Estados federados, tem tam-
bém a responsabilidade de nos ajudar para que nós 
não deixemos que Alagoas continue a ser discriminada.

Eu espero, na próxima semana – eu, o Senador 
Benedito de Lira, o Senador Fernando Collor, o Go-
vernador Teotônio Vilela –, que nós possamos, nessa 
audiência com a Ministra do Meio Ambiente, na próxi-
ma quarta ou na próxima quinta-feira – a Ministra ficou 
de combinar o dia –, queimar etapa no sentido de que 
essa questão possa ser resolvida, porque Alagoas quer 
apenas o tratamento que os outros Estados tiveram. 
Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que o 
Ibama trate iguais de forma desigual. O Estado mais 
pobre da Federação, que tem os piores indicadores, 
como o maior índice de criminalidade, não pode, Sr. 
Presidente, deixar de ter os investimentos que os outros 
Estados do Brasil estão tendo. Eu acho que o papel do 
Senado nesse equilíbrio federativo é exatamente esse.

Então, eu, que sempre colaborei com o Ibama, 
não vou ter a mesma vontade política. E não digo isso 
como líder da nossa bancada, que é a bancada do 
PMDB, a maior bancada do Senado Federal; não está 
falando aqui o Líder do PMDB, está falando aqui o Se-
nador por Alagoas, que, entre outras coisas, tem, sim, a 
obrigação de defender os interesses do nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Renan Calhei-

ros, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Agora, com a palavra, o Senador Anibal Diniz.

Permite-me, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB – 

RS) – A Presidência designa, como membros titulares, o 
Deputado Cláudio Puty e o Deputado André Vargas, em 
substituição, respectivamente, ao Deputado Jilmar Tatto e 
à Deputada Janete Rocha Pietá; designa também, como 
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membros suplentes, o Deputado Afonso Florence e o De-
putado Rogério Carvalho, em substituição, respectivamente, 
ao Deputado Beto Faro e ao Deputado Valmir Assunção 
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória n° 574, de 2012, conforme os 
Ofícios n°s 97 e 98, de 2012, da Liderança do Partido dos 
Trabalhadores – PT, na Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 97/GAB
Brasília, 5 de julho de 2012

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

indicar como titulares o deputado Cláudio Puty (PT – PA) 
e o deputado André Vargas (PT – PR) em substituição 
ao deputado Jilmar Tatto (PT – SP) e a Deputada Janete 
Rocha Pietá (PT – SP) na Comissão Mista que analisa a 
MP nº 574/12 que “Estabelece medidas para estimular o 
pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, de responsa-
bilidade 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 vigên-
cia 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”.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto (PT – 
SP) Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 98/GAB

Brasília, 5 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como suplentes o deputado Afonso Florence 
(PT – BA) e o deputado Rogério Carvalho (PT – SE) em 
substituição ao deputado Beto Faro (PT – PA) e o depu-
tado Valmir Assunção (PT – BA) na Comissão Mista que 
analisa a MP  nº 574/ 12 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.”

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

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Pedro Simon, telespectadores da 
TV, ouvintes da Rádio Senado, gostaria de registrar, 
hoje, o importante passo dado pelo Governo Federal 
na atenção às demandas e propostas do campo e na 
preocupação com os aprimoramentos necessários para 
o fortalecimento da agricultura familiar. 

Refiro-me ao lançamento, ontem, pela manhã, no 
Palácio do Planalto, pela Presidenta Dilma Rousseff e 
pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, 
do Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012/2013, 
realizado em cerimônia com a presença de ministros, 
governadores, parlamentares e autoridades do Governo.

Estive presente, juntamente com o Governador 
do Acre, Tião Viana, e acompanhamos com muita fe-
licidade a atenção que o Governo Federal está dando 
à produção agrícola, principalmente para o pequeno 
produtor e para a agricultura familiar.

Sabemos o quanto a agricultura familiar é impor-
tante para o desenvolvimento do País. Trata-se de um 
setor produtivo responsável pela produção de 70% dos 
alimentos consumidos pelos brasileiros e constitui-se, 
ao mesmo tempo, como uma alavanca de peso para a 
geração de emprego e renda no meio rural.

No Brasil, a agricultura familiar conta com mais de 
4,3 milhões unidades produtivas, o que significa 84% do 
número de estabelecimentos rurais do País. É um seg-
mento produtivo importante, que responde por 10% do 
Produto Interno Bruto, o nosso PIB, 38% do valor bruto 
da produção agropecuária e 74% da ocupação de pes-
soal no meio rural. Isso significa mais de 12,3 milhões 
pessoas diretamente envolvidas na produção rural, sendo 
mão de obra que gera produção e riqueza para o Brasil.

No Acre, segundo o Censo Agropecuário de 2006, 
do IBGE, o número de estabelecimentos da agricultura 
familiar chegava, à época, a 25.187 propriedades, o 
que corresponde a 85% dos imóveis rurais do Estado.

São imóveis que ocupam 43% da área total e são 
responsáveis por 83% do pessoal ocupado no meio 
rural, além de 69% do valor bruto da produção agro-
pecuária do Estado. 

No Acre, a agricultura familiar responde por 89% 
da produção de mandioca, que é a nossa macaxeira, 
82% do feijão, 81% de arroz em casca e também de 
suínos, e 79% da produção de café. 

Estamos falando de uma parcela significativa da 
população e da produção agrícola do Estado.

O Plano Safra da Agricultura Familiar para 
2012/2013, anunciado ontem pela Presidenta Dilma, 
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trouxe boas notícias para pequenos produtores de to-
dos os Estados brasileiros.

O texto estabelece que o valor total para a imple-
mentação das medidas para a agricultura familiar na 
safra 2012/2013 será de R$22,3 bilhões para crédito, 
seguro, assistência técnica e extensão rural e garantia 
de preços para a comercialização. 

Serão R$18 bilhões apenas para financiar a safra 
atual. Outros R$4,3 bilhões estão previstos para progra-
mas de assistência técnica e aquisição de alimentos. A 
Presidenta Dilma destacou que o programa prevê re-
cursos a um custo mais baixo do que na safra anterior.

Ao apresentar esse plano, o Governo trabalha para 
reforçar e consolidar as conquistas e ampliar os avanços. 

Foi aumentado o limite de financiamentos para to-
das as linhas de custeio, investimento e comercialização. 
Em todas as modalidades, a taxa de juros, que estava em 
torno de 4,5% ao ano, será menor ou igual a 4% ao ano.

Além disso, uma nova modalidade do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) vai permitir que Estados 
e Municípios possam comprar produtos da agricultura 
familiar com os seus próprios recursos. 

Cada unidade de agricultores familiares poderá 
vender até R$8 mil a mais por ano para o programa. Os 
produtos poderão ser adquiridos pelos governos munici-
pal, estadual e também federal e ser destinados a hospi-
tais, restaurantes universitários e a unidades prisionais, 
além de também contribuir para a alimentação escolar.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar 
será ampliado de R$9 mil para R$20 mil ao ano, por 
cada unidade produtiva, por cada produtor.

Nossa Presidenta Dilma, por entender que o cui-
dado com assistência técnica e com armazenagem são 
ações fundamentais para o fortalecimento da produção 
familiar, decidiu pela criação de um órgão específico para 
assistência técnica e extensão rural e também pela imple-
mentação de uma política nacional de armazenagem e 
irrigação, com o envolvimento direto de vários Ministérios.

Além disso, vários números e vários limites foram 
revistos e melhorados no novo Plano Safra da Agricul-
tura Familiar para 2012 e 2013.

A ampliação da renda bruta anual para acesso 
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf) passou de R$110 mil para R$160 
mil. Com isso, um número maior de agricultores terá 
acesso a financiamentos.

O limite do financiamento de custeio do crédito do 
Pronaf passou de R$50 mil para R$80 mil. Já o limite 
de financiamento para investimento das cooperativas 
saiu de R$10 milhões para R$30 milhões, e o inves-
timento para financiar agroindústrias familiares subiu 
de R$50 mil para R$130 mil.

Aumentou ainda a cobertura da renda do segu-
ro da agricultura familiar, de R$3,5 mil para R$7 mil.

A intenção é aumentar a produção sustentável de 
alimentos, além de proteger a renda do agricultor. Em 
caso de sinistro por problemas causados pelo clima, 
por exemplo, além de quitar a operação de crédito, o 
seguro vai garantir renda para que o agricultor tenha 
condições de chegar à próxima oportunidade de plantio.

O programa de garantia de preços é essencial 
para garantir mais segurança diante de riscos de de-
sastres naturais, de oscilações do preço da produção 
e das flutuações do mercado.

Ao lado disso, o crédito com juros baixos para 
custeio e investimento dá a garantia para o pequeno 
produtor familiar produzir sem temer inseguranças.

Outra novidade importante são as ações de susten-
tabilidade na agricultura familiar. O objetivo é ter cada vez 
mais uma produção de alta qualidade. As novas contrata-
ções de Assistência Técnica e Extensão Rural vão exigir um 
conjunto de orientações específicas para melhorar a gestão 
ambiental da propriedade e diminuir o uso de agrotóxicos.

Como afirmou o Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas, a meta é colocar a assistência 
técnica na rota da sustentabilidade. O objetivo é tor-
nar esse setor mais robusto e mais competitivo, para 
permitir aos agricultores familiares meios para uma 
produção segura e crescimento pessoal.

Vale a pena ressaltar que neste momento o Minis-
tro Pepe Vargas fez uma espécie de chamamento aos 
demais ministros para um trabalho coordenado, absolu-
tamente sincronizado, dos ministérios, de maneira trans-
versal, para que haja maior produção, maior atenção para 
a elevação da tecnologia, com facilidade de crédito para 
os produtores na aquisição de máquinas e implementos 
agrícolas e, ao mesmo tempo, assumindo com o Ministério 
do Meio Ambiente o compromisso de contribuir para que 
essa produção seja cada vez mais sustentável, ou seja, 
produzir mais de maneira sustentável. De forma que não 
haja maior pressão sobre as florestas e que sejam me-
lhor aproveitadas as áreas já degradadas que podem ser 
mecanizadas e, dessa forma, aumentarem sua produção. 

Para o Acre, o montante previsto do Pronaf é de 
R$85 milhões. A previsão do número de contratos para o 
Estado é de 5 mil e o valor estimado do Pronaf, de con-
tratação para operações de custeio, é de R$45 milhões.

Já a contratação para operações de investimentos 
tem projeção de R$40 milhões. Para a Região Norte, a 
previsão total é de R$1,385 bilhão, com 88 mil contra-
tos. Serão R$711 milhões em operações de custeio e 
R$674 milhões destinados a investimentos. 

As ações anunciadas ontem, Sr. Presidente, pelo 
Governo Federal para a agricultura familiar, representam 
um grande passo para um desenvolvimento qualitativo 
dos pequenos produtores brasileiros na medida em que 
fortalecem políticas públicas voltadas para a juventude 
do meio rural e estimulam a melhoria das atividades, 
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evitando perdas por adversidades climáticas e incen-
tivando a organização econômica dos agricultores.

Nesse aspecto, faço uma ressalva especial. Houve 
a apresentação de um jovem líder de um segmento dos 
setores produtivos que estava lá. Foi-lhe oportunizado 
fazer uma fala sobre esses programas todos. Foi muito 
interessante a maneira como ele se dirigiu ao Ministro da 
Educação para dizer que o objetivo do jovem trabalha-
dor rural, hoje, é permanecer no campo, mas que para 
isso ele precisa que lhe sejam garantidas condições, 
principalmente condições tecnológicas e de acesso 
a um ensino de qualidade. As oportunidades que são 
garantidas nos centros urbanos precisam chegar aos 
meios rurais, para que um jovem do meio rural possa 
também fazer uma faculdade, para que possa ter acesso 
à Internet de banda larga e, assim, acompanhar toda a 
riqueza cultural disponibilizada na grande rede e des-
sa maneira, também, melhorar a capacidade produtiva, 
porque quanto mais a ciência estiver a serviço, não só 
da academia, mas, daqueles que produzem, melhor 
será a capacidade produtiva no campo. 

Vale ressaltar que, dentro desse esforço feito pelo 
Governo Federal no sentido de facilitar as linhas de crédito 
para permitir que os pequenos produtores, que os agricul-
tores familiares possam fazer seus planos de aquisição 
de equipamento para melhorar a sua capacidade produ-
tiva, o Governo do Acre está absolutamente sintonizado. 

No final do mês de maio foi anunciada, no Estado do 
Acre, a aquisição de 364 máquinas e implementos agrí-
colas, distribuídas para todos os Municípios do Estado, no 
sentido de potencializar a produção agrícola, de ajudar na 
construção de açudes, na mecanização de áreas degra-
dadas. Tudo isso para dotar o Acre de uma capacidade 
produtiva que ele ainda não tem. Certamente, com o in-
centivo que está sendo dado pelo Governador Tião Viana, 
essa possibilidade estará, a cada dia, mais ao alcance do 
agricultor. Vale a pena ressaltar que toda essa preocupa-
ção com a mecanização está absolutamente sintonizada 
com a preocupação ambiental. Se não há mecanização 
agrícola, o agricultor tende a fazer a expansão na floresta. 
Na terra nova, floresta recém desmatada, tem uma produ-
tividade maior, depois é que há o cansaço da terra. Então, 
o grande objetivo do governo do Acre é trabalhar com as 
áreas degradadas. Dos cerca de 15 milhões de hectares 
que o Acre possui 87% ainda estão com cobertura flores-
tal. Mas já temos 2% da floresta que foram convertidos. 
Desses 2%, que passam de 3 milhões de hectares, pelo 
menos a metade são áreas que precisam ser trabalhadas, 
mecanizadas, recuperadas para a produção.

E exatamente nesse sentido é que o Governador 
Tião Viana está focando nesse trabalho de mecaniza-
ção, nesse esforço para a mecanização, justamente 
para fazer aumentar a produção, sem pressão à flo-
resta, e fazendo com que a preocupação com a sus-
tentabilidade esteja no centro. 

O objetivo é fazer aumentar a produção, melhorar 
a renda, melhorar a cadeia alimentar, e isso tem uma 
contribuição muito grande do Programa de Piscicultura 
que o governo do Estado do Acre está levando adiante. 
Inclusive, ontem mesmo, à noite, tivemos uma audiên-
cia com o Ministro da Pesca e Aqüicultura, o Ministro 
Marcelo Crivella, que está muito sensibilizado com o 
Programa de Piscicultura do Acre – inclusive já liberou 
uma emenda para aquisição de equipamentos e para 
horas de trator para a feitura de novos açudes. 

Então, há uma preocupação com esse consórcio de 
atividades, na piscicultura, na suinocultura, na criação de 
pequenos animais e aves, como a indústria de processa-
mento de aves de Brasiléia, que está permitindo também 
uma nova economia, um implemento importante de renda 
a todos os produtores que têm aderido a essas atividades. 
Sendo assim, a soma dessas atividades que envolvem a 
suinocultura, a produção de aves e a produção de outros 
produtos agrícolas, principalmente com a mecanização, é 
que vai poder gerar uma melhor renda para esse homem 
do campo, para essa agricultura familiar ser fortalecida e, 
de certa forma, convencer e dar garantia para essas fa-
mílias de que o melhor para elas é que elas permaneçam 
no campo, produzindo, uma vez que as periferias das ci-
dades já estão completamente abarrotadas de pessoas 
que, às vezes, por falta de assistência, saem do campo, 
vão para a periferia da cidade, não estão habilitadas para 
a vida na cidade e acabam se transformando em bolsões 
de miséria, que tantos problemas causam e acabam só 
gerando estatísticas sociais negativas.

Por isso, essa preocupação com a agricultura 
familiar, com o apoio à pequena produção, que deve 
estar presente em todos os governos, teve ontem esse 
anúncio, que considero da maior importância, pela 
Presidenta Dilma Rousseff.

Faço esse pronunciamento reconhecendo, por 
todo esse conjunto de esforços do Governo Federal 
e também do governo do Estado do Acre, que temos 
confiança de que a produção rural terá um salto de 
qualidade e continuará contribuindo ainda mais para 
a elevação da renda familiar e principalmente para di-
minuir a miséria e a fome no Brasil e no mundo.

Porque se há uma maneira de a gente fazer com 
que a intenção da Presidente Dilma se torne uma re-
alidade no sentido de erradicar a pobreza e acabar 
com a miséria e a fome é criarmos as condições para 
maior produção agrícola com sustentabilidade no Brasil.

Ontem, a Presidente Dilma marcou um gol de placa 
ao anunciar todos esses investimentos de fortalecimento 
da agricultura familiar com o Plano Safra para 2012/2013. 
Vamos torcer para que as condições sejam favoráveis e 
que as intenções todas postas no papel e anunciadas 
sejam levadas à prática e que a gente tenha um salto de 
produtividade nestas próximas duas safras. E que Deus 
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abençoe os produtores brasileiros para continuarem 
animados e produzindo. E que a gente continue dando 
esta contribuição que o Brasil dá para a produção de ali-
mentos, tanto para atender a nossa necessidade interna, 
quanto para ajudar os demais que precisam também dos 
alimentos produzidos aqui no Brasil

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

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

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – 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 (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2012 (nº 
1.827/2011, na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal 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 21ª 
Região – RN.

É o seguinte o Projeto:

JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL560



32362 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012561ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32363JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL562



32364 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012563ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32365JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL564



32366 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012565ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32367JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL566



32368 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012567ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32369JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL568



32370 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012569ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32371JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL570



32372 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012571ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32373JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL572



32374 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012573ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2012



Julho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 32375JULHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL574



32376 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2012

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2012, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Não havendo mais oradores inscritos, convoco 
sessão para amanhã à hora regimental.

Invocando a proteção de Deus, encerro esta 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 
minutos.)
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