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Ata da 112ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 27 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, do Sr. Casildo Maldaner,
da Srª Ana Amélia e do Sr. José Pimentel
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 21 horas e 10 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecemento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP - RS)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §
3º ao § 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
– nº 125, de 2007 (nº 2.426/2006, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Acaiaba Emissoras Integradas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul;
– nº 248, de 2010 (nº 2.211/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural de
Aparecida do Taboado para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul;
– nº 399, de 2011 (nº 2.998/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Indaial Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Indaial, Estado de
Santa Catarina;
– nº 418, de 2011 (nº 2.592/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santiago Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Santiago, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 424, de 2011 (nº 2.870/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Jesus
Libertador de Galvão para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Galvão,
Estado de Santa Catarina;
– nº 426, de 2011 (nº 2.883/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– nº 429, de 2011 (nº 31/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Fundação Rádio Educativa de Barcelona para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caravelas, Estado da Bahia;
– nº 431, de 2011 (nº 82/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação e
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Cultura Monsenhor Manoel Perez Descanps de
Ocauçu – SP para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ocauçu, Estado
de São Paulo;
– nº 449, de 2011 (nº 270/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Amigos de Rio Doce para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Doce, Estado de Minas Gerais;
– nº 450, de 2011 (nº 328/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Aurilândia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais;
– nº 455, de 2011 (nº 2.747/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade de Cultura Rádio
Parecis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia;
– nº 459, de 2011 (nº 123/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura do Nordeste S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco;
– nº 1, de 2012 (nº 928/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Geral de Moradores do Loteamento
Floresta para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Friburgo, Estado
do Rio de Janeiro;
– nº 3, de 2012 (nº 1.700/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Vida
Nova para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Redentora, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 5, de 2012 (nº 2.145/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RBS TV Santa Rosa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Santa Rosa, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 11, de 2012 (nº 2.773/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Nonoai Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Nonoai, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 20, de 2012 (nº 3.058/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Simpatia Ltda. para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Chapada, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 22, de 2012 (nº 3.100/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Andaiá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Santo Antônio de Jesus,
Estado da Bahia;
– nº 32, de 2012 (nº 257/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento
de Montenegro para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montenegro,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 36, de 2012 (nº 1.614/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicações –
Rádio Comunitária Curi FM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Luzia do Pará, Estado do Pará;
– nº 43, de 2012 (nº 2.927/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Juriti de Paracatu Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Paracatu, Estado de
Minas Gerais;
– nº 44, de 2012 (nº 2.950/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Vale do
Jurigue para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedra Preta, Estado
de Mato Grosso;
– nº 54, de 2012 (nº 22/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação José de Paiva Netto para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Esteio, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 55, de 2012 (nº 25/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Guarany Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Pacajus, Estado do Ceará;
– nº 58, de 2012 (nº 438/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Norte de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Mimoso de Goiás,
Estado de Goiás;
– nº 83, de 2012 (nº 1.752/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Serrana Comunitária – ASERCOM
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para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de Paula, Estado
do Rio Grande do Sul;
– nº 90, de 2012 (nº 2.690/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santa Rosa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Santa Rosa, Estado
do Rio Grande do Sul;
– nº 98, de 2012 (nº 3.041/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e
Trabalho para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo;
– nº 99, de 2012 (nº 3.082/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Rádio Educativa
Quadrangular para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
– nº 102, de 2012 (nº 104/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul;
– nº 119, de 2012 (nº 376/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural Alternativa de
Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais;
– nº 125, de 2012 (nº 382/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Nova Crixás, Estado de Goiás;
– nº 135, de 2012 (nº 411/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Nova FM de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Morada Nova
de Minas, Estado de Minas Gerais; e
– nº 169, de 2012 (nº 2.339/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural
de Douradina para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Douradina, Estado do Paraná.
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Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
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:
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2012
Requeiro nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 129, de 2012, que dispõe sobre
a Gestão Coletiva dos Direitos Autorais e estabelece
condições para o exercício das prerrogativas do Escritório Central, cujo objetivo é a arrecadação de distribuição dos direitos relativos a execução pública de
obras musicais e literomusicais e de fonogramas, seja
apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para que esta se pronuncie sobre o mesmo, obedecendo o disposto nos artigos 101, inciso I.
Justificação
A proposta legislativa em epígrafe propõe alterações significativas na gestão coletiva de direitos
autorais, revogando diversos artigos da atual Lei nº
9610/98, que disciplina a matéria.
Como em seus artigos 2º, 3º, 4º e 5º propõe inclusive a criação de órgão ligado ao Ministério da Justiça
para a regulação e fiscalização do exercício de atividade historicamente ligada ao Ministério da Cultura,
torna-se imprescindível a discussão e manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça, emitindo parecer
sobre a viabilidade e juridicidade da referia matéria.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador Magno Malta.
REQUERIMENTO Nº 600, DE 2012
Requeiro nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 129 de 2012, que dispõe sobre
a Gestão Coletiva dos Direitos Autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do
Escritório Central, cujo objetivo é a arrecadação e
distribuição dos direitos relativos a execução pública
de obras musicais e literomusicais e de fonogramas,
seja apreciado pela Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, conforme o art. 102, inciso I e II, para uma
melhor análise sobre a matéria objeto da proposição.
Justificação
A proposta legislativa em epígrafe propõe alterações significativas na gestão coletiva de direitos autorais, revogando artigos da atual Lei nº9610/98, que
disciplina a matéria.
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Assim, entendemos como imprescindível que a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, analise a
matéria e emita parecer sobre sua viabilidade quanto
ao mérito.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador Magno Malta.
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, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 601, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para me ausentar
dos trabalhos da Casa no próximo dia 02 de julho –
segunda-feira, tendo em vista minha participação na
XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul,
na cidade de Montividéu, no Uruguai, conforme disposto no processo nº 017888/12-3.
Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo
Diploma Legal, que estarei ausente do País nos dias
01 e 02 do mês de julho do corrente ano.
Brasília, 27 de junho de 2012. – Senador Antonio Carlos Valadares.
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2012
Nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal c/c o art. 14, § 2º da Resolução
nº 1, de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da
Casa, nos dias 2 e 3 de julho de 2012, com o fim de
participar, na qualidade de membro do Parlamento do
Mercosul, da XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul que ocorrerá em Montevidéu, no Uruguai.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 1º e
3 de julho de 2012.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Senador Roberto Requião.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – O Senado Federal recebeu, da Presidência da
República, as seguintes Mensagens:
– n° 278, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2012
(n° 5.312/2009, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que dispõe sobre
a criação de cargos no quadro do Ministério Público Militar, sancionado e transformado na Lei
n° 12.673, de 2012;
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– n° 279, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 2012 (n°
1.833/2011, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei n° 12.674, de 2012;
– n° 280, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 2012
(n° 4.564/2004, na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
sobre a criação de cargos no quadro de pessoal
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei n° 12.675, de 2012:
– n° 281, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 33, de 2012
(n° 6.721/2010, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que transforma
cargos de Promotor de Justiça Adjunto em cargos
de Procurador de Justiça e de Promotor de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, sancionado e transformado
na Lei n° 12.676, de 2012;
– n° 282 de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 36, de 2012
(n° 2.134/2011, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que dispõe sobre a
criação de cargos efetivos, cargos de direção e
funções gratificadas no âmbito do Ministério da
Educação, destinados às instituições federais de
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ensino; altera as Leis n°s 8.168, de 16 de janeiro
de 1991, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e
11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga as Leis
n°s 5.490, de 3 de setembro de 1968, e 5.758,
de 3 de dezembro de 1971, e os Decretos-Leis
n°s 245, de 28 de fevereiro de 1967, 419, de 10
janeiro de 1969, e 530, de 15 de abril de 1969;
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n° 12.677, de 2012;
– n° 283, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei de Conversão n° 12, de 2012
(proveniente da Medida Provisória n° 558/2012),
que dispõe sobre alterações nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais
de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área
de Proteção Ambiental do Tapajós; altera a Lei
n° 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
n° 12.678, de 2012; e
– n° 284, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 44, de 2011
(n° 6.176/2009, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que autoriza o Poder Executivo a doar 4 (quatro) aeronaves H-1H
à Força Aérea Boliviana, sancionado e transformado na Lei n° 12.679, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP - RS)
– Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP - RS)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 766 a
768, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
concluindo pela apresentação dos seguintes Projetos
de Resolução nºs 18 a 20, de 2012.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (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 218, DE 2012
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal do Marajó, no Município de Breves, no Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal do Marajó, no Município de
Breves, no Estado do Pará.
Art. 2º A Escola Técnica Federal do Marajó será
uma instituição de ensino médio profissionalizante, destinada à formação de técnicos para atender, dentre o
seu cronograma de disciplinas regular, as necessidades
socioeconômicas locais compreendidas pelos setores do
agronegócio, piscicultura, informática, hotelaria e turístico.
Art. 3º A instalação do estabelecimento de que
trata esta Lei subordina-se à prévia consignação, no
Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como a criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.
Art. 4º A regulamentação desta Lei tratará dos
recursos indispensáveis à instalação da Escola Técnica
do Marajó, no Estado do Pará.
Parágrafo único. Com o objetivo de exercer a
atribuição prevista no artigo 1º, o Poder Executivo fica
autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratificadas necessárias à instituição da escola;
II – dispor sobre a organização, as competências,
as atribuições, as denominações das unidades e dos cargos, suas especificações e funções, bem como sobre o
processo de implantação e de funcionamento da escola;
III – lotar na escola os servidores que se fizerem
necessários ao seu funcionamento, mediante criação,
transferência e transformação de cargos efetivos vagos
dos quadros de pessoal dos órgãos e entidades da
administração federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O Estado do Pará passa por um momento de
retomada do crescimento econômico e, consequentemente, de sua cadeia produtiva, nos mais variados
setores. Como não podia ser diferente, a exemplo de
outras regiões do País, o Estado do Pará amarga forte carência de mão de obra especializada, o que vem
provocando uma evasão de empregos gerados pelo
próprio Estado, em face de essas contratações estarem sendo preenchidas por profissionais de outras
unidades federativas.
A demanda por mão de obra especializada para
atuar nos setores do agronegócio, piscicultura, informática, hotelaria e turismo, como também na indústria,
no setor de prestação de serviços e na agropecuária
propriamente dita, constitui uma das maiores emergências educacionais da região norte do País, em especial
da Ilha do Marajó.
Hodiernamente, é inconteste o reconhecimento
de que o crescimento acelerado desses setores para
o abastecimento local e exportação representa apenas
um exemplo de áreas carentes de técnicos, especialmente em nível médio. Fato que nos leva a reconhecer que a manutenção desse ritmo de expansão, de
forma sustentável, sem a disponibilidade de profissionais qualificados para imprimir eficiência e qualidade
àquelas atividades econômicas, torna-se um entrave
para o crescimento do Estado.
O aumento populacional do Estado do Pará não
condiz com o crescimento de seus naturais, fato muito bem representado pela corrida desenfreada de trabalhadores de outros estados a cada implantação de
novo projeto nos diversos setores integrantes de sua
economia e cadeia produtiva, o que vem provocando
um sobrepreço à população local, que tem que se
contentar com as vagas remanescentes que, no geral,
representam as de nível fundamental.
O Estado do Pará, em razão dessa carência,
indiscutivelmente vê-se impossibilitado de atender a
demanda de seus naturais. Portanto, de uma forma
consciente, imperativo que sejam criados mecanismos
de proteção para a mão de obra local e, sobretudo, fortificá-la, com vistas a sua qualificação e especialização.
Referida medida coaduna-se com os programas
do Ministério da Educação, quando este vem considerando a educação profissional e tecnológica como parte
do processo de formação integral dos trabalhadores
brasileiros, razões pelas quais, impende-nos observar
que o presente projeto de lei está em consonância
com a política federal focada na expansão da rede de
educação tecnológica e profissional, em especial com
o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que
ofereceu novo alento a esse segmento educacional.
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A região do Marajó é uma prova clara da carência de mão de obra especializada para fazer frente aos
setores epigrafados, em especial, para garantir seu
crescimento com a valorização de seu povo, sustentabilidade do seu potencial produtivo com a prestação
de serviços de qualidade, até porque, referida região
é, sem sombra de dúvidas, uma das mais procuradas
pelo turismo nacional e internacional, isso sem levarmos em consideração o seu inconteste potencial agropecuário e pesqueiro.
Diante das considerações que fundamentam a
presente proposição é que conclamamos os nobres
colegas parlamentares a apoiar esta iniciativa, o que
em muito contribuirá para a ampliação das perspectivas
de profissionalização e empregabilidade da juventude
da Ilha do Marajó. – Senador Mário Couto.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 219, DE 2012
Dispõe sobre a isenção do pagamento
de taxas de inscrição de concursos públicos da Administração Federal e de exames
vestibulares das instituições federais de
educação superior, aos candidatos reconhecidamente pobres na forma da lei, cuja
renda familiar seja de até um salário mínimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os candidatos reconhecidamente pobres
na forma da lei, cuja renda familiar, comprovadamente,
seja de até um salário mínimo, ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição para exames vestibulares
das instituições federais de educação superior e para
concursos públicos promovidos por órgãos da administração federal direta e indireta e suas empresas
públicas e sociedades de economia mista.
Art. 2º A comprovação da renda familiar, para os
fins desta Lei, será mediante a apresentação do comprovante de rendimentos dos pais ou responsáveis pelo
sustento da família, acompanhado da carteira profissional ou outro documento que comprove o vínculo laboral e declaração de pobreza, sujeitando o declarante
às penalidades previstas em lei, nos casos de dolo.
Parágrafo único. O mesmo efeito terá, para o fim
de comprovação de renda e pobreza de que trata o
caput deste artigo, a certidão emitida por órgão oficial,
de que a família é integrante e recebe benefícios do
programa “Bolsa Família”, do Governo Federal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Em um Estado Democrático de Direito como o
Brasil, imperativo que o Poder Público se faça presente e proporcione mecanismos de inclusão social, a
exemplo do Programa Bolsa Família (PBF), que é, em
sua essência, um programa de transferência direta de
renda que beneficia famílias em situação de pobreza
e de extrema pobreza em todo o País.
Referido programa integra o Plano Brasil Sem
Miséria (BSM), que tem como foco de atuação os
milhões de brasileiros com renda familiar per capita
entre R$ 70,00 e R$ 140,00 mensais, e está baseado
na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso
aos serviços públicos, tendo como base, três principais
eixos focados na transferência de renda, condicionalidades e ações e programas complementares. Mas,
seu grande objetivo, sem dúvida é a transferência de
renda que promove o alívio imediato da pobreza.
Contudo, amigos Pares, não basta para os reais necessitados apenas programas como este, mas,
sobretudo, a criação de mecanismos de inclusão que
efetivamente proporcionem oportunidades de inserção
no mercado de trabalho.
Este País, em que pese haver sim demonstrado
estar evoluindo no combate a pobreza e inclusão social,
precisa, peremptoriamente, criar outros mecanismos
que possam retirar estas famílias de tal condição, não
basta, segundo o jargão popular, dar o peixe, é preciso
também ensinar a pescar.
De que adianta o Governo estar, por meio desses
programas sociais, amenizando a pobreza sem oportunizar a essas famílias reais condições para a sua inserção no mercado de trabalho, se todos nós sabemos
que o trabalho é que dignifica o homem.
Não há que se falar em evasão de receita com
a isenção dessas inscrições para concurso público,
quando o próprio Governo terá uma contrapartida sem
igual, para cada família que conseguir sua inserção no
mercado de trabalho e, consequentemente, deixar de
ser beneficiária de seus programas sociais.
Este sim é o retorno que se espera para se minimizar a pobreza neste País. É por meio de medidas
como esta que ora propomos que conseguiremos dar
reais e efetivas oportunidades às famílias carentes
que, indiscutivelmente, por falta de condição financeira, deixam de ascender, em face do valor de uma
taxa de inscrição para um concurso público que, na
grande maioria das vezes, representa a totalidade de
sua renda familiar.
Razões pelas quais Excelências é que esperamos
o apoio devido ao presente Projeto de Lei que, sem
qualquer sombra de dúvida, terá um valor e alcance
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social de extremada importância às famílias reconhecidamente pobres deste País. – Senador Mário Couto.
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa. Retificação)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 220, DE 2012
(Complementar)
Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação dos
Estados e do Distrito Federal, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 4º e 5º da Lei Complementar
nº 62, de 28 de dezembro de 1989, passam a vigorar
com as seguintes redações:
“Art. 2º ...................................................
..............................................................
II – 80% (noventa e cinco por cento),
proporcionalmente ao coeficiente individual
de participação, resultante, em cada entidade
participante, do produto dos seguintes fatores
representativos com a respectiva ponderação:
a) 65% (sessenta e cinco por centro) segundo a diferença entre a receita disponível por
habitante de cada entidade e a maior receita
disponível por habitante dentre as unidades
participantes;
b) 10% (dez por cento) segundo a razão
entre a receita disponível e o produto interno
bruto da entidade participante;
c) 5% (cinco por cento) segundo a razão
entre a variação do produto da arrecadação
de tributos da entidade participante e a variação do produto da arrecadação da União de
tributos realizado em seu território;
II – 20% (vinte por cento), proporcionalmente ao produto da arrecadação da União de
tributos realizada no território de cada entidade
participante em relação ao produto nacional
dessa arrecadação.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, entende-se como:
I – receita disponível: a receita corrente
líquida, nos termos do art.2º, IV, da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, dela excluídas as
receitas de transferências do FPE decorrentes
do disposto no inciso I do caput deste artigo,
informada por cada entidade participante ao
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Tribunal de Contas da União, acompanhado
dos correspondentes documentos contábeis;
II – produto interno bruto: apurado, em
valores correntes a cada ano e para cada
entidade participante, comparáveis entre si
e compatíveis com as contas nacionais do
Brasil, pelo Instituo Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE;
III – tributos: a soma de impostos, taxas
e contribuições, inclusive econômicas e sociais, excetuadas as mencionadas nos arts.
40 e 195, I, “a”, da Constituição.
§ 2º Para apuração do coeficiente individual de participação a que se refere o inciso
I do caput serão apurados separadamente
os fatores representativos de cada entidade
participante, multiplicados pela ponderação
indicada na respectiva alínea, somado o produto de cada entidade e depois calculada a
respectiva participação na soma dos produtos
de todas as entidades.
§ 3º O fator representativo a que se refere a alínea “a” do inciso I do caput observará
o seguinte:
I – será a média aritmética da porcentagem atribuída a cada entidade participante nos quatro últimos anos com informações
disponíveis para apurar a receita disponível
por habitante;
II – a porcentagem anual de cada unidade federada será igual ao valor da diferença
entre a sua renda disponível por habitante e
a maior renda disponível dentre as entidades
participante e a soma das diferenças de todas
as unidades;
III – a entidade participante que tiver em
um ano receita disponível por habitante superior a média nacional terá o valor da diferença
de que trata a alínea “a” reduzida em:
a) 90% (noventa por cento), se a sua receita por habitante superar a nacional em pelo
menos 30% (trinta por cento);
b) 50% (cinquenta por cento), se a sua
receita por habitante superar a nacional entre
20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento);
c) 20% (vinte por cento), se a sua receita por habitante superar a nacional entre 10%
(dez por cento) e 20% (vinte por cento); ou
d) 10% (dez por cento), se a sua receita
por habitante superar a nacional em até 10%.
§ 4º O fator representativo a que se refere a alínea “b” do inciso I do caput observará
o seguinte:
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I – será a média aritmética da porcentagem atribuída a cada entidade participante nos quatro últimos anos com informações
disponíveis para cálculo da razão entre a receita disponível e o produto interno bruto da
respectiva entidade;
II – a porcentagem anual de cada unidade
federada será igual a participação do inverso
da respectiva razão entre a receita disponível
e o produto interno bruto no somatório de todos os inversos.
§ 5º O fator representativo a que se refere
a alínea “c” do inciso I do caput de cada entidade participante será igual a participação da
razão entre a variação anual do produto da arrecadação de tributos da entidade participante
e a variação anual do produto da arrecadação
da União de tributos realizado em seu território
e informada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ambas medidas para os dois últimos exercícios financeiros anteriores ao da
apuração, no somatório de todas as razões.
§ 6º O rateio nos termos do inciso II do
caput observará o seguinte:
I – a proporção de cada entidade participante será a média aritmética da porcentagem
que lhe for atribuída nos quatro últimos anos
com informações disponíveis para cálculo da
participação da arrecadação realizada no seu
território em relação nacional;
II – a nenhuma entidade participante
poderá ser destinado parcela superior a 20%
(vinte por cento) do montante a que se refere
o inciso II do caput, devendo o eventual excedente ser distribuído entre as demais entidades segundo o critério de partilha previsto na
alínea “a” do inciso I do caput;
III – não será computado no produto da
arrecadação aquela que for recolhida diretamente pela União, suas autarquias, fundações
e fundos, inclusive quando decorrente de retenções na fonte. ” (NR)
“Art. 4º. A União entregará, a partir de
2013, até o segundo dia útil de cada semana,
a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada
Município, mediante crédito em conta individual, os recursos do Fundo de Participação
que a este pertencer arrecadados na semana
imediatamente anterior.
.................................................... ” (NR)
“Art. 5º ..................................................

JUNHO28305
2012

Quinta-feira 28

§ 1º No caso de criação e instalação de
Município, o TCU fará revisão dos coeficientes
individuais de participação dos demais Municípios do Estado a que pertence, reduzindo
proporcionalmente as parcelas que a estes
couberem, de modo a lhe assegurar recursos
do FPM.
§ 2º A entidade participante do FPE que
não prestar informações sobre sua receita disponível e arrecadação de tributos de acordo
com as condições e prazos estabelecidos não
terá direito a receber participação nos termos
do inciso I do art. 2º desta Lei Complementar.
§ 3º Para o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das quotas dos Fundos
de Participação será observado o seguinte:
I – até 15 de novembro de cada ano, os
órgãos competentes do Poder Executivo, federal, estadual ou municipal, conforme o caso,
comunicarão ao TCU as informações necessárias a aplicação dos critérios de rateio dos
respectivos Fundos de Participação;
II – o TCU publicará no Diário Oficial da
União e em meio eletrônico de acesso público,
até 30 de novembro de cada ano, os parâmetros atribuídos a cada ente federado na apuração dos critérios de rateio do respectivo Fundo
de Participação e os respectivos coeficientes
individuais de participação a serem aplicados
no exercício financeiro seguinte;
III – o Estado, o Distrito Federal e o Município poderá apresentar reclamações fundamentadas a respeito da apuração de seu
coeficiente individual particupação ao TCU
até 10 de dezembro de cada ano, devendo o
Tribunal decidir conclusivamente e publicar até
20 de dezembro os definitivos coeficientes individuais de participação a serem observados
no exercício financeiro seguinte.” (NR)
Art. 2º Até o exercício financeiro de 2017, inclusive, o Estado ou o Distrito Federal que perder receita
de transferência do FPE por força da aplicação dos
critérios de rateio definidos nesta Lei Complementar
poderá realizar deduções da sua dívida vincenda junto
a União, refinanciada nos termos da Lei nº 9.496, de
11 de setembro de 1997, observado o seguinte:
I – a perda de receita será constatada e declarada pelo Tribunal de Contas da União tomando por
base o montante transferido de FPE no exercício de
2012 e apurada mensalmente;
II – o valor da perda de um mês poderá ser abatido
do valor da prestação do serviço da dívida refinanciada
vincendo no mês seguinte, sem provocar acréscimo
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do saldo devedor do respectivo contrato, e devendo a
União contabilizar a correspondente dedução como
concessão de auxílio financeiro a outros governos;
III – poderá ser deduzida a perda integral no
exercício de 2013, 80% no de 2014, 60% no de 2015,
40% no de 2016 e 20% no de 2017.
Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013
Justificação
É premente a definição de novos critérios de rateio para o Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE), a serem adotados já a partir do
exercício financeiro de 2013.
Atualmente, o fundo é distribuído regionalmente
com base em coeficientes regionais e individuais de
participação fixos, definidos ao final de 1989, por uma
imposição da maioria política, inclusive reduzindo sem
a menor lógica econômica ou social a proporção que
caberia a alguns estados, como o do Rio de Janeiro.
Não por outro motivo tal congelamento da distribuição entre grandes regiões e, depois, entre estados, prevista na Lei Complementar nº 62, de 1989, foi
derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Este
até foi benevolente em aceitar que tal divisão pudesse ser aplicada até o ano de 2012. Aquela Corte, em
caráter inovador, se posicionou pela inconstitucionalidade por omissão – ou seja, condenou a ausência de
lei complementar que estabeleça critérios de rateio
“... objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico
entre Estados...”, nos termos do art.161, II, da Constituição da República. Ora esse não era o caso de
uma tabela com percentuais congelados por unidade
federada, como também não o será de uma eventual fórmula que misture parâmetros os mais diversos,
escolhidos ao esmo, sem guardar coerência entre si,
visando apenas produzir uma divisão regional a mais
próxima possível da vigente e que satisfaça os anseios
da maioria política.
Não se pode repetir o grave erro recente dos debates e, melhor, dos embates em torno da divisão das
receitas de royalties e participações na exploração de
petróleo, em que se promoveu uma secessão na federação, se ignorou os mandamentos na Constituição
e se distorceu o cenário econômico do setor, apenas
para se aprovar a alteração legislativa que saciava
interesses imediatistas da inegável maioria, em torno
de destinarem rápida e facilmente a seus governos
uma receita de panaceia. Recordo esse triste episódio para chamar a atenção que não bastará ao Congresso simplesmente aprovar uma lei complementar
com rateio para o FPE. Isso não atende ao que o STF
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cobra. É preciso que a lei estabeleça critérios para tal
rateio e, mais que isso, que dele resulte um equilíbrio
na Federação.
A nossa contribuição para tal decisão tão importante para a Federação é apresentada na forma deste projeto de lei complementar que sugere distribuir o
FPE segundo dois critérios objetivos: um participativo
e outro equalizador. Este segundo critério deverá ter
mais peso preponderando na fórmula por ainda ser o
Brasil um país tão desigual, o que exige que o FPE, a
principal transferência entre governos, funcione como
Robin Hood, do imaginário popular: cobrando mais
impostos federais nas regiões mais ricas do País e
destinando boa parte de sua receita para os governos
das regiões mais pobres. Assim, é proposto que, do
total do FPE, 80% seja distribuído de forma a buscar
equalizar as receitas das unidades federadas, com
o restando rateado de acordo com a participação de
cada unidade na geração dessa receita.
O parâmetro chave proposto para promover a
equalização é a receita disponível dos governos estaduais antes da redistribuição da FPE. Nos termos
da classificação contábil vigente, a receita disponível
é igual às receitas correntes menos as transferências
obrigatórias, seja para outros governos (caso das cotas municipais no ICMS, no IPVA e nos repasses do
IPI, da CIDE e da Lei Kandir), seja para aplicações
específicas (como as contribuições para a previdência dos servidores e os repasses de impostos para o
FUNDEB), além de excluir também a parcela de 80%
do FPE destinada à equalização, até para evitar a redundância na fórmula (mas seria computada na receita
a parcela de 20% do FPE que atender a função participativa e qualquer outro repasse que vier a beneficiar
um estado segundo os critérios do FPE).
O critério de rateio básico do FPE será encurtar
a distância entre as unidades federadas em termos de
receita disponível. A lógica proposta é simples: quanto
menor for a disponibilidade desses recursos firmes e
livres de um governo relativamente aos outros governos, maior será o repasse do FPE; no sentido oposto,
quanto mais for arrecadado diretamente por um governo, menor será sua cota parte.
Como as sociedades e as economias de cada
uma das 27 unidades federadas não são exatamente
iguais e nem aproximadas, é preciso calcular a receita
em caráter relativo e o projeto sugere converter os valores absolutos da receita em termos per capita e em
proporção do produto interno bruto, respectivamente.
A sugestão é atribuir muito peso muito maior ao fator
o diferencial da receita disponível per capita (explicará
65% da distribuição total do FPE) e menor para o fator
da razão entre receita e PIB estadual (explicará 10%).
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A equalização seria buscada ao se redistribuir a
maior parte do FPE segundo a distância entre a receita disponível per capita de cada unidade federada
e a maior receita dentre as 27 unidades. A unidade
de maior receita, nada receberia por este fator. Já as
demais, receberiam proporcionalmente a diferença
em relação a maior receita. Além disso, para ampliar
ainda mais o potencial redistributivo é proposto aplicar um redutor sobre as diferenças daquelas unidades
federadas com receita disponível per capita superior
a receita média nacional, e tanto maior será o redutor
quanto mais perto tiver a unidade daquela de maior
receita per capita (assim, se a receita per capita superar em mais de 30% a nacional, a sua diferença será
reduzida em 90%; se superar a nacional em mais de
20%, o redutor será de 50%; se for maior que 10% da
nacional, o redutor será de 20%; e até 10% da nacional, o redutor será de apenas 10%). Descrever esta
formulação pode parecer complicado mas a sua aplicação e o seu resultado é simples de explicar: a fórmula proposta reduzirá a distância entre as receitas
per capita da federação brasileira, quanto menos um
governo estadual conseguir arrecadar diretamente e
receber de repasses regulares, maior será o repasse
que receberá do FPE, que, assim, terá como função
primordial reduzir a diferença entre governos mais pobres e mais ricos.
Se o primeiro fator ponderou aspectos sociais (recursos expressos em número de habitantes), o segundo
fator proposto para o objetivo de equalização considera
aspectos econômicos e, para tanto, expressa a receita
disponível em proporção do produto interno bruto de
cada unidade federada – é uma medida aproximada
da carga tributária estadual (pois o ICMS é a principal
receita computada na receita disponível antes do FPE).
O coeficiente de participação de cada unidade federada
será inversamente proporcional a essa razão receita/
PIB. Mais uma vez, por mais rebuscada que pareça a
leitura da fórmula, o seu efeito é bem objetivo: tanto
menor for a receita disponível em proporção do PIB
local, maior será a participação do governo estadual
no rateio de 10% do total do FPE.
Para completar o critério de equalização ora proposto, estabelecido em 80% do total do FPE, fica um
saldo de 5%. Por menor que seja esta parcela, é sugerida uma função bem peculiar e relevante. Ora, é
forçoso reconhecer que o rateio conforme os dois fatores redistributivos antes definidos pode ter um efeito
colateral, que precisa ser combatido: o FPE não pode
estimular uma diminuição do esforço fiscal próprio das
unidades federadas, ou seja, quando um governo relaxa
a cobrança dos impostos estaduais se a redução dessa receita fosse compensada por aumento nas trans-
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ferências recebidas do governo federal. Para evitar tal
distorção, é fundamental expressar o parâmetro para
a equalização em termos de receita média móvel, e a
sugestão é que seja a média de quatro anos, período
que coincide com o de um mandato de chefia do Poder Executivo – de modo que, se eventualmente um
Governador resolvesse relaxar a cobrança de ICMS,
isso produziria perda de receita em seu mandato, e só
elevaria o FPE de seu estado no mandato seguinte.
Além de procurar evitar o relaxamento fiscal,
também é possível atuar no sentido inverso e premiar
o Governador que fizer um esforço próprio para aumentar a sua arrecadação própria. Para tanto, este
projeto inova ao prever que uma parcela do FPE total,
ainda que pequena, seja distribuída entre os governos
estaduais segundo o desempenho comparado deles
na arrecadação local de tributos em relação ao obtido
pela Receita Federal no mesmo território e no mesmo
tempo – isto é, mais recursos serão destinados àquele fisco estadual que conseguir aumentar sua receita
à frente da variação superior ao fisco federal. Não é
comparado um fisco estadual contra outro porque favoreceria os estados mais ricos e com máquinas fazendárias mais equipadas.
Na menor parcela do rateio do FPE (20% do total),
o critério participativo teria como parâmetro a proporção do produto da arrecadação de todos os tributos
recolhidos pela União em cada unidade federada. Na
prática, o equivalente a 4.3% do que é coletado pelo
governo federal em cada território estadual ficaria com
o governo estadual respectivo. É a mesma lógica já
presente no corpo da Constituição no caso da partilha
de 10% do IPI, que, aliás, prevê que nenhuma unidade federada receberá mais de 10% dessa destinação,
regra este repetida também neste projeto de lei. Ainda
é sugerido também não computar no tal produto o que
for arrecadado diretamente pela União – pois é uma
receita que tem caráter nacional e se procura evitar
manipulações territoriais no local do recolhimento de
seus impostos. Também a mensuração em termos de
média móvel é aqui repetida para a arrecadação federal, de movo a coibir eventuais mudanças arbitrárias
de endereço de estabelecimentos.
À parte a questão central da definição dos critérios
de rateio, este projeto sugere uma mudança simples
mas muito relevante nas condições para transferência
de recursos aos estados, e também para as prefeituras. Estamos dispensando ao FPE e ao FPM o mesmo tratamento já aplicado às cotas-parte municipais
do ICMS, nos termos da Lei Complementar nº 63, de
11/1/1990. O crédito das cotas federais é realizado a
cada dez dias, porém, o das cotas estaduais a cada
semana, de modo que o Tesouro Nacional realiza três
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repasses a cada mês enquanto seus congêneres estaduais, em quatro vezes. Os poucos dias de diferença
certamente são irrelevantes para os cofres federais,
cujo saldo normalmente ultrapassa a marca de três a
quatro centenas de bilhões de reais, porém, em muito
ajudarão a programação financeira e orçamentária dos
governos estaduais e das prefeituras do País.
Por último, a transição constitui uma questão grave
a ser equacionada. Não mais se pode tomar a distribuição regional vigente como parâmetro, mesmo que
transitório, aplicado que fosse a uma parcela decrescente do total do FPE, pois sua aplicação teve prazo
máximo de validade fixado pelo STF até 31/12/2011.
Como as alterações nos critérios de rateio inevitavelmente implicarão em redução de transferências para
algumas unidades federadas é aqui proposto que tal
impacto seja absorvido pela União, integralmente no
primeiro ano (uma vez que orçamentos já foram definidos quando entrar em vigor o novo rateio) e decrescente nos quatro anos seguintes (reduzindo em 20% a
cada ano), e para que isso se dê de forma automática,
é aqui autorizada a dedução do valor da prestação do
serviço vincendo da dívida renegociada pelo respectivo
ente federado junto ao Tesouro Nacional.
Concluo defendendo que este projeto atende ao
comando constitucional em favor do equilíbrio federativo, porque quatro quintos do FPE visarão à equalização, de modo que o repasse diminuirá a distância
entre as receitas disponíveis das unidades federadas
mais pobres em relação à das mais ricas, e apenas
um quinto do fundo terá caráter participativo, mantendo
uma parcela irrisória da arrecadação federal no território em que foi gerada. – Senador Lindbergh Farias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1° O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, de que tratam as
alíneas a e b do inciso I do art. 159 da Constituição, far-se-ão nos termos desta Lei Complementar, consoante
o disposto nos incisos II e III do art. 161 da Constituição.
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Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, integrarão a base de cálculo das transferências,
além do montante dos impostos nele referidos, inclusive os extintos por compensação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados
administrativa ou judicialmente, com a correspondente
atualização monetária paga.
Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE serão distribuídos
da seguinte forma:
I – 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste;
II – 15% (quinze por cento) às Unidades da Federação integrantes das regiões Sul e Sudeste.
§ 1° Os coeficientes individuais de participação
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE a
serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante
desta Lei Complementar.
§ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem
a partir de 1992, serão fixados em lei específica , com
base na apuração do censo de 1990.
§ 3° Até que sejam definidos os critérios a que
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.
Art. 3° Ficam mantidos os atuais critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
Municípios até que lei específica sobre eles disponha,
com base no resultado do Censo de 1991, realizado
pela Fundação IBGE. (Redação dada pela LCP nº 71,
de 03/09/92)
Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios de
rateio do Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
a vigorarem a partir de 1992, com base na apuração
do Censo de 1990.
Art. 4° A União observará, a partir de março de
1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e
Municípios, dos recursos do Fundo de Participação:
I – recursos arrecadados do primeiro ao décimo
dia de cada mês: até o vigésimo dia;
II – recursos arrecadados do décimo primeiro ao
vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia;
III – recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês
subseqüente.
§ 1° Até a data prevista no caput deste artigo, a
União observará os seguintes prazos máximos:
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I – recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o décimo quinto dia do mês
subseqüente;
II – recursos arrecadados do vigésimo primeiro
dia ao final de cada mês: até o vigésimo dia do mês
subseqüente.
§ 2° Ficam sujeitos à correção monetária, com
base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos prazos previstos
neste artigo.
Art. 5° O Tribunal de Contas da União efetuará o
cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes da
União, a classificação das receitas que lhes dão origem.
Parágrafo único. No caso de criação e instalação
de Município, o Tribunal de Contas da União fará revisão dos coeficientes individuais de participação dos
demais Municípios do Estado a que pertence, reduzindo proporcionalmente as parcelas que a estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.
Art. 6° A União divulgará mensalmente os montantes dos impostos arrecadados e classificados para
efeitos de distribuição através dos Fundos de Participação e os valores das liberações por Estado e Município,
além da previsão do comportamento dessas variáveis
nos 3 (três) meses seguintes ao da divulgação.
Art. 7° A União, através do Ministério da Fazenda,
e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas suas respectivas áreas de competência, as normas e instrução
complementares necessárias ao pleno cumprimento
do disposto nesta Lei Complementar.
Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor a
partir do primeiro mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168° da Independência e 101° da República.
ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR No 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba

3,4210
3,4120
2,7904
6,1120
2,8156
2,4807
4,3400
4,1601
9,3962
7,3369
7,2182
4,7889
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Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

6,9002
4,3214
4,1779
4,1553
0,6902
2,8431
2,3079
1,3320
1,5000
4,4545
1,5277
1,0000
2,8832
2,3548
1,2798

LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
(...)
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como:
I – ente da Federação: a União, cada Estado, o
Distrito Federal e cada Município;
II – empresa controlada: sociedade cuja maioria
do capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;
III – empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio
em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;
IV – receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados
e Municípios por determinação constitucional ou legal,
e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I
e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no §
9º do art. 201 da Constituição.
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§ 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2o Não serão considerados na receita corrente
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá
e de Roraima os recursos recebidos da União para
atendimento das despesas de que trata o inciso V do
§ 1o do art. 19.
§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
(...)
§ 14 – A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor
das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de
que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art.
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio
de entidades fechadas de previdência complementar,
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 16 – Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até
a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3°
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serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que
tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um
regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente
estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da
lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Conversão da MPv nº 1.560-8, de 1997
(Vide Lei nº 12.249, de 2010)
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela
União, da dívida pública mobiliária e outras
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que especifica, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
I – assumir a dívida pública mobiliária dos estados
e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do
Poder Executivo Federal, outras obrigações decorrentes
de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas de investimentos,
líquidas e certas, exigíveis até 31 de dezembro de 1994;
II – assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo refinanciamento pela União, nos termos
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
III – compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federação contra a União;
IV – assumir a dívida pública mobiliária emitida
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais,
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
V – refinanciar os créditos decorrentes da assunção
a que se referem os incisos I e IV, juntamente com créditos titulados pela União contra as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da Fazenda;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas até 31 de março de 1996 e as que,
constituídas após essa data, consubstanciam simples
rolagem de dívidas anteriores.
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas
disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com
organismos financeiros internacionais, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I;

JUNHO28311
2012

Quinta-feira 28

c) as obrigações já refinanciadas pela União, excetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I.
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liquidez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até noventa dias, por decisão fundamentada
do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos
Federal e Estadual, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a alínea anterior.
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 6o O crédito correspondente à assunção a que
se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de contingências de bancos estaduais, constituídos no âmbito
do programa de redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, poderá, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei,
quando da utilização dos recursos depositados nos
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a que
se refere o § 6o e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado
da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses,
com remuneração até à data da incorporação pela
variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central
do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
- RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 183/2012-CMA
Brasília, 26 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico Vossa
Excelência sobre o adiamento de diligências da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 (CMACOPOLIM), que teriam objetivo de acompanhar o andamento de obras relacionadas à Copa nas cidades de
Belo Horizonte/MG (em 28-6-2012) e de Manaus/AM
(nos dias 2 a 3-7-2012). O adiamento das diligências
deve-se à impossibilidade de comparecimento do Senador Blairo Maggi, Presidente da Subcomissão, por
recomendações médicas.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da CMA.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 154, de
26 de junho de 2012, do Ministro de Estado da Educação, por meio do qual informações complementares
são encaminhadas em resposta ao Requerimento nº
697, de 2011, de autoria da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.
Cópia do Ofício foi encaminhada à Comissão
requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – O primeiro orador inscrito é o Senador Sérgio
Souza, do PMDB, do Paraná.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – Pois não, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Para uma
comunicação...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP RS) – Inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP - RS)
– Primeira comunicação inadiável: Senador Paulo Paim.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte orador. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidente, Senador Paim.
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Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras
e senhores. Srª Presidente, o assunto que me traz à
tribuna no dia de hoje é debatermos sobre o Plano
Safra 2012/2013.
Amanhã, a Presidente Dilma Rousseff vai anunciar, no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2012/2013,
juntamente com o Ministro da Agricultura, com outros
Ministros e com a equipe do Governo. Estaremos lá
presentes. Trata-se de uma notícia muito esperada
por todos os segmentos da produção agropecuária
nacional. Um setor absolutamente essencial para a
economia brasileira e que, há algum tempo, é um dos
principais responsáveis pelos números positivos das
nossas contas públicas.
O cenário atual, entretanto, apresenta dificuldades. Com o prolongamento da crise econômica mundial,
somada às intempéries climáticas que vêm assolando o País no último biênio, em especial no sul do meu
País, o setor agrícola brasileiro começa a dar sinais
de enfraquecimento, o que certamente merece toda a
atenção do Senado Federal e do Governo brasileiro.
Segundo as informações já divulgadas na mídia, o Governo vai disponibilizar para o Plano Safra
2012/2013 cerca de R$115 bilhões em crédito à agricultura industrial. O valor é 7,4% superior ao Plano
Safra 2011/2012, valores esses também superiores à
inflação do mesmo período.
Além disso, Srª Presidente, existe uma expectativa
de que a taxa de juros de referência das operações de
crédito seja reduzida. No ano passado, a taxa ficou em
6,75% ao ano, e fala-se em uma taxa de, no máximo,
5,5% ao ano no Plano Safra que se apresenta, que se
divulga amanhã no Palácio do Planalto.
A redução é natural, afinal a taxa Selic vem caindo
de forma consistente nos últimos meses, tendo atingido o patamar dos 8,5% ao ano, neste ano de 2012. A
menor taxa desde da criação da Selic.
Soma-se ao ambiente positivo, para redução dos
juros agrícolas, a impetuosa e correta cruzada empreendida pela Presidente Dilma contra os elevados juros
bancários praticados em nosso País. E os resultados,
como todos sabemos, já aparecem nas nossas reduzidas taxas cobradas aos consumidores brasileiros,
pessoas físicas ou jurídicas.
O início desse processo de combate ao excessivo
spread bancário brasileiro se deu através dos bancos
oficiais, algo que certamente pode ser repetido nas
operações de crédito destinadas à produção rural.
E ao que tudo indica, Srª Presidente, os produtores rurais do Brasil terão, enfim, um tratamento equivalente no que se refere à queda dos juros cobrados
nas operações financeiras agrícolas, que, na minha
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opinião, poderiam cair um pouco mais, poderiam chegar ao patamar de 5%, e isso seria suportado tranquilamente pelo Governo brasileiro.
Fazendo aqui um breve comentário, Srª Presidente, de todo o crédito disponibililizado pelo Governo
brasileiro somente cerca 5% vão para o setor produtivo
agropecuário. No entanto, esse setor representa quase
23% do PIB nacional.
Cumpre registrar que, nesse debate em torno do
juros agrícolas, o Senado fez sua parte e seguramente
pôde contribuir para o aprofundamento das discussões
sobre o tema. Afinal, a partir de um requerimento de
minha autoria, subscrito por V. Exª, Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, também pelos Senadores
Blairo Maggi e Waldemir Moka, entre outros, realizamos, na Comissão de Agricultura do Senado Federal,
uma audiência pública para tratar especificamente da
redução das taxas de juros para o setor agropecuário.
Ontem ainda, estive no Ministério da Fazenda
com o Ministro em exercício Nelson Barbosa, tratando,
dentre outros assuntos, da queda dos juros e também
da crise que assola a suinocultura.
Voltando ao Plano Safra, Srª Presidente, e às
boas novas necessárias ao setor, além de ampliar
os recursos destinados aos médios produtores e às
cooperativas – uma tendência da última safra – e reduzir o custo dos empréstimos, o plano da agricultura
empresarial deve focar também em incentivos à produção orgânica.
No que se refere ao Plano Safra da Agricultura
Familiar, que deverá ser lançado na próxima semana,
está prevista uma elevação de R$16 bilhões, disponibilizados no biênio anterior, para R$18 bilhões em crédito
para os pequenos produtores. Prevê ainda o aumento
dos limites de custeio para que pequenos produtores
rurais possam investir mais em suas propriedades,
e ainda é possível uma redução de juros menor que
aqueles cobrados no Plano Safra atualmente vigente.
O Plano Safra também vai reforçar a assistência
técnica e a extensão rural relacionadas aos empreendimentos da agricultura familiar.
Enfim, como disse há pouco, existe grande expectativa no setor agropecuário nacional por notícias
positivas, afinal, depois de contribuir por muitos anos
de forma inequívoca para o crescimento da economia
nacional, sendo muito provavelmente um dos poucos
segmentos da indústria brasileira que evoluíram de
forma constante e expressiva no último quinquênio,
a produção rural nacional passa por dificuldades que
merecem a atenção de todos.
O PIB agropecuário, no primeiro trimestre deste
ano, recuou 7,3% em relação ao trimestre anterior, e
8,5% em relação ao primeiro trimestre de 2010. Cumpre
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salientar que, no mesmo período, o PIB da indústria
cresceu 1,3% e o de serviços 0,6%, segundo o IBGE.
Nos últimos nove anos, o custo da eletricidade,
em dólar, aumentou 246% no Brasil e apenas 35,3%
nos Estados Unidos, sendo que a eletricidade é um
dos principais componentes do custo da produção da
agroindústria.
Nos últimos cinco anos, o custo do trabalho, em
dólar, na agroindústria aumentou 45,5% no Brasil e
apenas 3,6% nos Estados Unidos da América, sendo
que a agroindústria utiliza mão de obra extensiva, o
que tem também impactado nossa competitividade.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Concedo, com muita honra, Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Sérgio Souza, quero cumprimentá-lo...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
O senhor estava nesse cantinho meio escuro e não o
havia enxergado.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Um dia a claridade chega aqui também. Espero que
amanhã...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Santa Catarina ilumina o Brasil.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu
espero que amanhã, com o anúncio, conforme V. Exª
tem exposto, do novo Plano Safra 2012/2013, venha
clarear mais as sombras que existem sobre o agronegócio no Brasil, inclusive sobre os custos que V. Exª
declina da energia elétrica, comparando os Estados
Unidos com o Brasil e o que se gasta hoje no País.
Em vários lances, há expectativa desse lançamento do
Plano Safra amanhã. Está todo mundo aguardando,
está o setor produtivo do alimento, do agronegócio no
Brasil, está todo mundo com as orelhas em pé. Oxalá
isso venha ao encontro disso. E a exposição que V. Exª
está a fazer da tribuna, nesta tarde, vem ao encontro
disso. Então quero cumprimentá-lo pela preocupação,
por trazer os temas. E nós catarinenses, aliados ao
Paraná de V. Exª, os gaúchos – quem preside a Mesa
agora, Senadora Ana Amélia, e o Senador Paulo Paim,
que aqui vejo, de todos os outros colegas, Senadora
Angela, que vejo também, lá do extremo norte do Brasil, está todo mundo nessa expectativa. Então quero
cumprimentá-lo.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Casildo.
Gostaria de cumprimentar também aqui, Srª Presidente, dois colegas do Paraná, advogados, Alessandro
Panasolo, militante nas causas ambientais, e Dr. Galvão Lopes Jr. que nos assiste aqui da tribuna de honra.
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Aliás, Srª Presidente, no aspecto custo do trabalho, ressalte-se que, recentemente, o Governo ampliou, através da MP 563, o rol dos setores que podem
beneficiar-se no Plano Brasil Maior, da redução nos
custos de recolhimento relativos à folha salarial.
Todavia, a meu ver, de forma equivocada, o texto da MP excluiu, dessa possibilidade de redução nos
custos da mão-de-obra, setores do agronegócio que
julgo essenciais como avicultura e suinocultura.
Tenho feito gestões junto ao Relator da matéria
aqui no Senado Federal, na verdade, da Comissão Mista da MP 563, e nos reuniremos logo mais, às 14h30m
para tratar do assunto, Senador Roméro Jucá, junto
ao governo – estive, ontem, com o Secretário Executivo, Ministro em exercício Barbosa, do Ministério da
Fazenda, tratando desse assunto – para reconsiderar
esta situação e incluir ambos os setores citados no rol
de beneficiários do novo regime.
Afinal, o setor avícola – vejam a importancia desses setores – responde por 318 mil empregos diretos
e mais de 3,24 milhões de empregos indiretos só no
setor de aves do Brasil. No ano passado, o seu PIB totalizou R$46,9 bilhões, o que representa 5,2% do PIB
do agronegócio e 1,2% do PIB brasileiro.
Em 2011, a avicultura produziu 13,06 milhões
de toneladas de carne, o que resultou no valor bruto
da produção total do setor de R$26 bilhões, excluídos
os insumos. Trata-se de 3% das exportações totais do
Brasil em 2011, US$8,85 bilhões – o 4º maior exportador mundial de carne aves e o 1º exportador mundial
de carne de frango.
E isso tudo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Angela Portela, levando em consideração o fato de que o custo de produção do frango vivo
no Brasil (dados de junho e julho de 2011) mostrou-se
8,6% superior ao observado na Argentina e 2% ao observado nos EUA, um de nossos grandes concorrentes
no mercado externo.
No caso da suinocultura – que hoje enfrenta
uma crise no Brasil, em face dos embargos russos e
principalmente da Argentina, que está descumprindo
o Livre Comércio do Mercosul – estamos falando de
120 mil empregos diretos e mais de 1,2 milhão de empregos indiretos. O PIB do setor corresponde a R$22,5
bilhões, ou seja, 2,5% do PIB do agronegócio e 0,6%
do PIB do Brasil.
Em 2011, o setor produziu 3,4 milhões de toneladas, o que representou um valor bruto da produção
total equivalente a R$16,7 bilhões, excluídos sempre,
Srª Presidente, os insumos. Tal montante corresponde a 0,5% das exportações totais do Brasil em 2011.
Razões, portanto, Srª Presidente, para finalizar,
não faltam para justificar a atenção do Governo Federal
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para os dois setores mencionados. O Brasil ainda possui posição de destaque no mercado internacional nos
dois segmentos, porém, para nos mantermos nesse
patamar, é fundamental inserirmos – nos benefícios
propostos na MP 563 – esses incentivos à indústria
dos suínos e ao setor de aves.
Encerro, Srª Presidente, felicitando a Presidente
Dilma Rousseff e o Ministro Mendes Ribeiro pelo lançamento, amanhã, do Plano Safra 2012/2013, esperando que seus efeitos sejam capazes de restabelecer o
crescimento e o desenvolvimento do setor agropecuário
nacional. E que estejamos atentos para todas as ações
e medidas que se façam necessárias nesse sentido.
Muito obrigado, Srª Presidente, pela deferência
do tempo, mas o assunto é de grande importância e
relevância para o Brasil, especialmente para o setor
agropecuário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Sérgio Souza pela abordagem desse tema; igualmente também cumprimento
o Ministro da Agricultura, Deputado Mendes Ribeiro
Filho, pelo esforço que teve para compatibilizar as necessidades financeiras da realidade e das carências
que o setor tem.
Convido a falar para uma comunicação inadiável...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não. Pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª poderia
me inscrever para uma comunicação inadiável, mesmo
estando inscrito na Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senador Eunício Oliveira já está inscrito para
uma comunicação inadiável. O primeiro será o Senador
Paulo Paim; e o segundo será V. Exª.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, como primeiro inscrito, para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Ana Amélia, quero fazer dois registros, porque pretendo ir à Comissão de Orçamento. É a primeira vez, em 26 anos, que participo daquela comissão.
Aquilo é uma... Não é fácil lá naquela comissão!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não o invejo! Não o invejo!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidenta, quero, primeiro, registrar o trabalho que o setor
calçadista tem no Vale dos Sinos, que sei que V. Exª
acompanha.
O Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul,
é um conglomerado de Municípios que têm algumas
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diferenças culturais, socioeconômicas, demográficas
e assim por diante.
Porém, a maioria dessas cidades tem um produto em comum, além do setor metalúrgico, nascido da
vocação de seus antepassados, numa cultura multiplicada ali pelos imigrantes.
Esse produto contribuiu, de modo indiscutível,
para que toda aquela região se desenvolvesse, de forma sustentável, por décadas. Esse produto é o calçado.
O setor calçadista tem sua origem no surgimento
das cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, cidades fundadas principalmente por imigrantes alemães.
O status da indústria calçadista firmou-se no meu
Estado, com a chegada dos imigrantes alemães, em
1825, e italianos, lá por volta de 1890. Instalaram-se
naqueles vales, trazendo consigo a arte milenar do
processamento do couro.
Os colonos, para dar conta de suas necessidades
básicas, precisaram associar a sua atividade agrícola ao trabalho artesanal do couro. Foi uma alternativa
que buscaram para sobreviver. Inicialmente, faziam
produtos como selas e arreios e, mais tarde, foram
para o calçado.
A conclusão das obras da via férrea Porto Alegre/
São Leopoldo/Novo Hamburgo, na década de 70, trouxe grande impulso no comércio de calçados, e Novo
Hamburgo tornou-se, assim, o polo comercial da região, atraindo trabalhadores e comerciantes, com foco
na produção de calçados.
De 1930 e 1950, a indústria calçadista se estendeu por toda a cidade do Vale dos Sinos e, a partir da
década de 60, o setor calçadista do Vale começou a
atuar com força no comércio exterior.
No site da Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados), podemos nós todos ter
acesso ao relatório setorial da indústria de calçados
do Brasil, lançado no dia 24 de maio. O relatório deixa bem claro que o setor calçadista brasileiro tem um
forte impacto social no País.
A publicação apontou que 3,3% dos trabalhadores alocados na produção industrial em 2011 foram
procedentes desse setor. Os empregos diretos somaram quase 400 mil postos de trabalho no ano passado.
A pesquisa também indicou que o setor calçadista
nacional reduziu 8,4% o volume de calçados produzidos em 2011, em comparação com o ano anterior.
Os 8,2 mil estabelecimentos voltados à fabricação de
calçados produziram no ano passado 819 milhões de
pares, contra os 894 milhões de 2010.
Em valores monetários, a produção calçadista
gerou divisas de R$ 21,8 bilhões, o que equivale a
1,09% do valor total da produção da indústria brasileira
de transformação.
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Os investimentos realizados em 2011 somaram
R$521 milhões e foram destinados à melhoria da qualidade do equipamento e à modernização do setor.
O Brasil é considerado o oitavo maior exportador
de calçados do mundo.
O relatório Brasil Calçados 2012 revela que, em
2011, foram exportados 113 milhões de pares, uma
queda, infelizmente, de 21% sobre o ano anterior. O
faturamento reduziu 13% em comparação com o ano
anterior. Ficamos, então, com uma redução de US$1,3
bilhão. E temos todo o entrave causado pela Argentina,
em que V. Exª inclusive tem nos ajudado, digo, a todos
os gáuchos e gaúchas e brasileiros, para encontrar
uma saída nesse sentido.
Segundo Heitor Klein, diretor executivo da Abicalçados, esse relatório é estratégico, pois comprova a
importância da adoção de políticas de desenvolvimento que impeçam a desindustrialização do setor, hoje,
infelizmente, estimulada pelo desequilíbrio cambial e
pela entrada acentuada de calçados importados e,
repetimos, a situação com a Argentina.
Em 2011, o Brasil elevou em 40% o pagamento
e em 19% a quantidade em calçados importados em
comparação com o ano anterior.
Os importadores trouxeram do exterior 34 milhões
de pares e pagaram US$427 milhões. Os principais
fornecedores em pares foram o Vietnã e a China, que
empataram com 30,7% de participação sobre o total.
O setor calçadista, senhoras e senhores, é, no
meu ver, fundamental para o desenvolvimento. E minha
preocupação, que já tenho demonstrado há tempo, é
com o emprego. Sei que o Governo do Rio Grande do
Sul fez algumas mudanças para atender o setor, mas
ficou muito longe ainda daquilo que esperam aqueles
que dedicam a sua vida atuando nesta área, ou seja,
na produção de calçado, seja o empreendedor, seja
o trabalhador.
Srª Presidente, eu terminei e vou aproveitar esses dois minutos, com a sua tolerância, só para fazer
um registro.
A representação brasileira no Parlasul (Parlamento do Mercosul) aprovou esta semana um projeto
de autoria da Comissão de Direitos Humanos, de que
fui o Relator. Recebi esse projeto da sociedade civil.
Havia um projeto de minha autoria e esse de que eu
assumi a relatoria. O Senador Simon fez um substitutivo,
e quero aqui cumprimentá-lo. Esse substitutivo funde
os dois projetos, um de que fui relator e um de que fui
autor, e, com esse substitutivo, nós teremos uma política que aponta para a integração latino-americana,
do conjunto da América do Sul, tanto no campo social
como econômico.
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Quero cumprimentar aqui o Senador Pedro Simon pelo substitutivo, que fundiu as duas propostas
que trabalhei e ainda as aprimorou com a sua redação.
Quero também dizer que eu tenho acompanhado muito a nossa Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila).
Essa instituição de ensino superior tem sede em
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, e foi criada em 2010.
A universidade possui 1.200 alunos, de onze diferentes
nacionalidades, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai,
Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, El Salvador e Peru, e também há professores de todos os
recantos da América Latina.
Então, peço a V. Exª que considere na íntegra o
meu pronunciamento.
Agradeço a tolerância da Senadora, que já me deu
cinco minutos a mais daquilo que eu possuía, porque
aqui, na verdade, ao fazer este pronunciamento, quero
que se fortaleça a Unila, pela importância do processo
dessa universidade federal para todos os mais pobres,
principalmente os da América Latina.
Era isso.
Obrigado, Presidenta, Senadora Ana Amélia.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a situação do setor calçadista
no RS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Vale do
Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, é um conglomerado de municípios que têm algumas diferenças culturais,
sócio-econômicas, demográficas, e assim por diante.
Porém, todas essas cidades têm um produto em
comum, nascido da vocação de seus antepassados e
da cultura multiplicada ali pelos imigrantes.
Esse produto contribuiu, de modo indiscutível,
para que toda aquela região se desenvolvesse, de forma sustentável, por décadas. Esse produto é o calçado.
O setor calçadista tem sua origem no surgimento das cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo,
cidades fundadas por imigrantes alemães.
O status de indústria calçadista firmou-se no meu
estado com a chegada dos imigrantes alemães em
1825, e italianos, por volta de 1890, que instalaram-se naqueles Vales, trazendo consigo a arte milenar
do processamento do couro.
Os colonos, para dar conta de suas necessidades
básicas, precisaram associar à sua atividade agrícola
o trabalho artesanal do couro. Foi uma alternativa que
eles buscaram para sobreviver. Inicialmente faziam pro-
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dutos como selas e arreios e, mais tarde começaram
a fazer os calçados.
A conclusão das obras da via férrea Porto Alegre– São Leopoldo– Novo Hamburgo, em 1870, trouxe grande impulso no comércio de calçados e Novo
Hamburgo se tornou, assim, o polo comercial da região,
atraindo trabalhadores e comerciantes.
De 1930 a 1950, a indústria calçadista se estendeu por todas as cidades do Vale dos Sinos e a partir
do final da década de 60, o setor calçadista do Vale
começou a atuar com força no comércio exterior.
No site da Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados) podemos ter acesso ao
Relatório Setorial da Indústria de Calçados do Brasil,
lançado dia 24 de maio.
O Relatório deixou bem claro que o setor calçadista brasileiro tem um forte impacto social no País.
A publicação apontou que 3,3% dos trabalhadores
alocados na produção industrial em 2011 foram procedentes do setor de calçados. Os empregos diretos
somaram 335,5 mil postos de trabalho no ano passado.
No entanto esse saldo foi 3,2% menor em relação a 2010, quando a indústria calçadista empregou
348 mil trabalhadores.
A pesquisa também indicou que o setor calçadista
nacional reduziu 8,4% o volume de calçados produzidos em 2011 em comparação com o ano anterior. Os
8,2 mil estabelecimentos voltados para a fabricação
de calçados produziram no ano passado 819 milhões
de pares, contra os 894 milhões de 2010.
Em valores monetários, a produção calçadista
gerou divisas de R$ 21,8 bilhões, o que equivale a
1,09% do valor total da produção da indústria brasileira de transformação (excluindo a extração mineral
e a construção civil).
Os investimentos realizados em 2011 somaram
R$ 521 milhões e foram destinados para a modernização do parque industrial, principalmente através da
aquisição de máquinas e equipamentos.
Sr. Presidente, o Brasil é considerado o oitavo
maior exportador de calçados do mundo. Porém, as
empresas exportadoras vêm enfrentado problemas de
competitividade no mercado exterior devido à excessiva valorização da moeda nacional.
O relatório Brasil Calçados 2012 revela que em
2011 foram exportados 113 milhões de pares, uma
queda de 21% sobre o ano anterior. O faturamento
reduziu 13% em comparação com o ano anterior e as
divisas ficaram em US$ 1,3 bilhão.
Segundo Heitor Klein, diretor executivo da Abicalçados, este relatório é estratégico, pois comprova a
importância da adoção de políticas de desenvolvimento que impeçam a desindustrialização do setor, hoje
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estimulada pelo desequilíbrio cambial e pela entrada
acentuada de calçados importados.
Também foi apontada no Relatório a inquietação
do setor em relação às importações.
Em 2011, o Brasil elevou em 40% o pagamento
e em 19% a quantidade em calçados importados em
comparação com o ano anterior.
Os importadores trouxeram do exterior 34 milhões
de pares e pagaram US$ 427,7 milhões. Os principais
fornecedores em pares foram o Vietnã e a China, que
empataram com 30,7% de participação sobre o total.
O setor calçadista, Senhoras e Senhores Senadores, é, no meu ver, fundamental para o nosso desenvolvimento e minha preocupação quanto a ele já
vem de tempo.
Sei que o governo do RS, fez recentes avanços
nessa área, mas quero frisar que precisamos ir mais
além para mudar a situação e colocar nossa indústria
calçadista no patamar que ela já ocupou.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a UNILA (Universidade Federal
da Integração Latino-Americana).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Representação Brasileira no Parlasul (Parlamento do Mercosul) aprovou substitutivo do senador Pedro Simon
ao PLS 232/11, de minha autoria, e ao PLS 726/11,
da CDH, a qual fui relator.
As propostas tratam de incentivos à integração da
América do Sul, através de empreendedorismo, geração de emprego e renda. Aliás, elas foram sugestões
de entidades da sociedade civil que chegaram até a
Comissão de Direitos Humanos, via Legislação Participativa. Exemplo aqui do Instituto de Estudos Estratégicos (InterSul), tendo como coordenador o economista
José Carlos de Assis.
Quero dizer também que essas propostas foram
unificadas e aprimoradas com exemplar trabalho do
meu conterrâneo, o senador Pedro Simon. O seu substitutivo veio ao encontro do processo de integração.
Sr. Presidente, aproveitando esse fato, que agora
mesmo eu relatei, gostaria de expor algumas informações sobre a importância da Universidade de Integração Latino-Americana, a nossa UNILA.
Esta instituição de ensino superior tem sede na
cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e foi
criada no ano de 2010, pela Lei Federal nº 12.189.
A Universidade possui 1200 alunos de 11 diferentes nacionalidades, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, El
salvador e Peru. Também há professores de todos os
recantos da nossa América.
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Nos 2 primeiros semestres o aluno cursa uma
disciplina chamada América Latina, a fim de entender
a região, desde os aspectos sociológicos, antropológicos até de desenvolvimento e infraestrutura.
Importante lembrar aqui que a partir do momento
que se detectou a necessidade de infraestrutura pesada (rodovias, pontes, grandes obras) para o desenvolvimento dos países envolvidos, se optou por criar
um curso de Engenharia Civil e Infraestrutura, como
foco nas necessidades latino-americanas.
Do mesmo modo, o curso de Saúde Pública, que
tem como foco desenvolver políticas de saúde integradas, já que muitos problemas de saúde são endêmicos
e comuns aos países.
Há também diferentes cursos em outras áreas
do ensino.
As aulas são ministradas em português e espanhol. E não há a prévia necessidade de fluência em
português para ter acesso à UNILA.
Os brasileiros têm aulas de espanhol e os hispanos têm aulas de português, a fim de facilitar a integração linguística.
Os alunos recebem apoio do governo brasileiro
para que possam se manter na graduação, auxílio moradia, alimentação e transporte.
Esse benefício se dá aos brasileiros e estrangeiros, em razão da necessidade socioeconômica do
aluno e levando em consideração a fragilidade do estrangeiro quando sai de seu país para estudar.
É claro que por ter crescido rapidamente e num
curto período de tempo, a UNILA possui alguns problemas estruturais.
A UNILA precisa que sua Lei de criação seja regulamentada com urgência, a fim de estabelecer parâmetros para o ingresso de estrangeiros, acesso ao
PNAES e outros assuntos.
Acreditamos que a universidade terá papel importante no desenvolvimento da região e também
contribuirá com pesquisas conjuntas entre o Brasil e
os outros países.
A UNILA é um projeto do Governo brasileiro, financiado 100% por recursos federais, provendo educação
superior de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento e a diminuição das desigualdades.
Além dessa característica, os brasileiros que estudam na UNILA são 98% alunos de escola pública,
um novo marco nas Universidades Federais.
Num contexto de integração regional na América
Latina, as universidades são chamadas a interagir em
termos nacionais e transnacionais, repartindo, solidariamente e com respeito mútuo, o saber e a tecnologia
com os demais países latino-americanos.
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A UNILA pretende, no que diz respeito à Inclusão
Social e Redução das Desigualdades, ampliar o acesso à educação e ao conhecimento; ao fortalecimento
das bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento e ampliando a participação do País no mercado internacional, preservando
os interesses nacionais; e à promoção dos valores e
interesses nacionais, intensificando o compromisso
do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de
direitos humanos no cenário internacional.
Mas, principalmente, sendo uma espécie de farol
da democracia para toda a região latino americana.
Por fim, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar
o Partido dos Trabalhadores pela nota incisiva sobre o
afastamento de Fernando Lugo da presidência do Paraguai. A nota foi lida aqui pelo senador Lindberg Faria.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Paim.
Juntos no Parlamento do Mercosul, temos trabalhado
em favor dessa integração, para que ela se concretize.
Na forma regimental, a solicitação de V. Exª será
atendida, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senadora Ana Amélia. Só peço que sejam na íntegra
os dois pronunciamentos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na íntegra. Será atendido V. Exª no pedido.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Casildo Maldaner.
O próximo orador, inscrito para uma comunicação
inadiável, é o Senador Eunício Oliveira.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão, e caros colegas, antes de mais
nada, quero aproveitar este momento para fazer o registro de que vejo aqui, na tribuna de honra, o Prefeito
de Doutor Pedrinho, Município de Santa Catarina, o
Prefeito Hartwig Persuhn; como também a presença
do Vereador Ivo, que o acompanha; e também quero
destacar aqui o Sr. Veraldo, que é lá do Município de
Benedito Novo, também de Santa Catarina. Eles estão
aqui na tribuna de honra.
Com Benedito Novo eu tenho uma ligação muito
forte. Quando eu era vice-governador, depois governador – naquela cidade eles fazem artesanatos, fazem
apitos –, o Sr. Norberto Roeder entregou-me um brinde com apitos de todos os pássaros imagináveis que
nós temos no Brasil. É uma arte extraordinária, que
guardo com muita honra e que os meus netos estão
usando hoje.
Quero cumprimentá-los, com muita honra.
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Srª Presidente, caros colegas, nesta tarde, quero fazer uma pequena análise, alguma reflexão sobre
a nova proposta do Código Penal que a Comissão de
Juristas acabou de entregar à Presidência da Casa.
Entregaram ao eminente Presidente José Sarney uma
proposta do novo Código Penal para o País, para que
o Congresso analise e se debruce sobre isso, que é
uma matéria que vem desde a época de Vargas, de
1940. Portanto, há cerca de 70 anos, temos o Código
Penal, embora com algumas mudanças, mas são muitas leis esparsas, e o que se pretende, agora, é dar
um novo ordenamento.
Nos próximos meses, esta Casa terá diante de si
um desafio de grande dimensão e relevância: a análise
do anteprojeto de lei do novo Código Penal Brasileiro,
entregue, como disse, há poucas horas, ao Presidente desta Casa, Senador José Sarney. Esse conjunto
de normas vai guiar, pelos próximos anos, a conduta
de todos os brasileiros, determinando e alterando os
conceitos de contravenções, crimes e penas.
O documento foi elaborado por uma comissão de
renomados juristas, presidida pelo Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, o gaúcho Gilson Dipp. Em vigor
desde 1940, ainda na Era Vargas, o Código Penal exige
atualização. Desde então, fica até difícil enumerar as
mudanças e evoluções ocorridas em nossa sociedade,
para o bem e para o mal. Tais alterações devem ter
abrigo no Direito, que não é ciência estática. Vale citar
as palavras que encabeçam o anteprojeto, do famoso
jurista brasileiro Tobias Barreto, que já no século 19
dizia: “O direito não é filho do céu. É um produto cultural e histórico da evolução humana”.
O diploma de 40 recebeu, ao longo desses mais
de 70 anos, um sem-número de alterações, edições e
acréscimos. Transformou-se numa verdadeira colcha
de retalhos, acrescida ainda de legislação extravagante, ou seja, leis que tratam de tipos penais, mas
que não compõem o corpo do Código, como a Lei de
Crimes contra o Meio Ambiente, que não faz parte do
corpo; essa lei do meio ambiente é uma coisa meio
atualizada, muito presente. Ao todo, são mais de 120
leis nessa situação.
É com muita honra que cumprimento o ilustre
cearense, que foi Presidente já desta Casa, Senador
extraordinário, com muita vivência, hoje, para saudade nossa, mas pela honra da Câmara dos Deputados
e como lição de vida lá se encontra. Os nossos cumprimentos.
Por tudo isso, o trabalho da Comissão é digno do
nosso reconhecimento: buscou a modernização do Código; unificação da legislação penal esparsa; estudou a
compatibilidade dos tipos penais hoje existentes com
a Constituição de 1988, descriminalizando condutas
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e, quando necessário, prevendo novas figuras típicas;
torna proporcionais as penas dos diversos crimes,
a partir de sua gravidade relativa e, por fim, propôs
formas alternativas, não prisionais, de sanção penal.
Obviamente, as propostas estão repletas de assuntos polêmicos. Aborto, eutanásia, drogas, crimes
eleitorais, entre outros, não deixaram de ser analisados
pelos juristas. Não quero, neste momento, adentrar pela
discussão de um ou outro assunto especificamente.
Cabe ressaltar, entretanto, que o caráter democrático desta Casa legislativa deverá ser exercido com
plenitude, com debates que ultrapassem os limites da
comunidade jurídica. A sociedade civil deve ser envolvida nesta ampla discussão, para que, juntos, possamos
construir uma legislação moderna e coerente.
Não tenho qualquer ilusão acerca do potencial
polêmico de muitos dos temas abordados. Tomemos
o exemplo das drogas: a proposta prevê a descriminalização da compra ou porte de drogas para o usuário, além do consumo, que hoje já é legalizado. Ora, é
evidente o desejo geral do efetivo combate às drogas
e ao tráfico. Linhas de pensamento entram em conflito frontal, quando um lado defende o endurecimento
policial e penal, outro propõe novas abordagens na
política antidrogas, tirando o usuário do foco penal.
Este é apenas um exemplo, caros colegas. Trago-o apenas para enfatizar a necessidade do aprofundamento das discussões, com participação da sociedade civil e de suas instituições organizadas, de forma
democrática.
À nós, parlamentares, foi dada a responsabilidade
e legitimidade da decisão, outorgada pelo voto. Dela
não podemos nos esquivar, na fuga inglória de temas
duros, sob o receio de desagradar este ou aquele grupo. O novo Código Penal é uma contribuição essencial
para a construção do Brasil de hoje e do futuro e, de
forma democrática, tenho certeza de que chegaremos
às conclusões que refletem os anseios e necessidades dos brasileiros.
Srª. Presidente e nobres Colegas, essas são algumas considerações que trago em função da apresentação, por esta Comissão de Juristas, da proposta
de anteprojeto do novo Código Penal para o País, que
foi entregue, há poucas horas, ao nosso Presidente do
Senado José Sarney. É algo que vai demandar, naturalmente, alguns meses de debate, ensejar audiências
públicas, provocar debates polêmicos, criar propostas
polêmicas; mas o mundo deve avançar e precisamos
nos debruçar diante disso para chegarmos à conclusão.
Faço esse comentário, essas reflexões porque deverá
entrar na Ordem do Dia desta Casa a partir de hoje.
Muito obrigado pela atenção.

JUNHO28319
2012

Quinta-feira 28

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Casildo Maldaner, até
porque imagino que a reforma do Código Penal possa
trazer um pouco de alento, primeiro, para a agilidade
da Justiça brasileira, reduzindo parte da impunidade,
que é a grande estimuladora da violência; e a segurança pública hoje está sustentada nessas questões de
preocupação da sociedade brasileira. V. Exª verbaliza,
com muita propriedade, a preocupação que tem todo
brasileiro hoje com essa matéria.
Queria aproveitar para endossar a saudação de
V. Exª ao nosso grande ex-presidente desta Casa Deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, que tão
bem representa aquele Estado.
Convido outro representante do Ceará, Senador
Eunício Oliveira, para falar como comunicação inadiável.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos
e cidadãs do meu Ceará e de todo o Brasil que nos
acompanham pela Rádio e pela TV Senado, meu querido companheiro, nosso orientador político e do ponto
de vista de dignidade e moral, seguindo sempre ao lado
do ex-presidente da Câmara dos Deputados Paes de
Andrade, nosso querido Mauro Benevides, que nos dá
o prazer da audiência, quero dizer que hoje, pela manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que tenho a honra de presidir, graças a essa missão
a mim confiada pelo PMDB, aprovou, por unanimidade e em caráter terminativo, voto que tive a honra de
relatar favorável ao Projeto de Lei do Senado, PLS nº
495, de 2011, de autoria do nosso companheiro e Líder Senador Renan Calheiros.
A proposta enfrenta, tanto pela prevenção quanto pela repressão intensificada, essa verdadeira tragédia que repugna a consciência nacional chamada
prostituição de crianças e adolescentes, no chamado
comércio de sexo.
De fato, Srª Presidente, revolta e deveria revoltar
a todos, saber que hoje ainda funciona esse moinho
satânico que ameaça destruir boa parte do nosso futuro e do futuro da nossa juventude e da sociedade
brasileira.
Em todo o país e no meu Nordeste, a prostituição, a exploração sexual de meninos e meninas exibe
vínculos fortes com o turismo.
Muitas vezes, inconscientemente, condenadas
a vender seus corpos, sua inocência e sua honra, em
troca de um punhado de reais, de uma nota de dólar
ou de uma nota de euro, quase sempre com a cumplicidade criminosa de proprietários e de gerentes de
estabelecimentos comerciais.
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Para nós cearenses, também é muito importante, Senador Mauro Benevides, lembrar e reconher o
trabalho da nossa ex-senadora Patrícia Saboya, que,
entre outras iniciativas em favor do nosso Estado do
Ceará, dedicou grande parte da sua vida pública aqui
neste Senado justamente para ajudar o combate a
essa que chamam de tragédia humana, pois não nos
podemos esquecer de outras consequências provocadas na saúde desses jovens pela prostituição, como a
gravidez ainda indesejada e a própria Aids.
Srª Presidenta, no caso da contaminação por
HIV, os últimos dados da Organização das Nações
Unidas para a Infância, Unicef, mostram que, em 2010,
entre jovens de 15 anos ou um pouco mais, o grau de
exposição, ou seja, a vulnerabilidade aumentou em
cerca 34% no nosso querido Brasil, especiamente no
Nordeste brasileiro.
Por isso, Srª. Presidente, o PLS 495 modifica o
Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de estender a todos esses “‘facilitadores” o mesmo rigor que a
lei já destina aos que diretamente vendem e compram
a dignidade da nossa infância e da nossa juventude.
Além de prisão, eles serão também contemplados
com multas.
A proposta ainda estabelece o dever da União de
colaborar com os governos estaduais e com as prefeituras na realização de campanhas institucionais e
educativas regulares contra a exploração sexual.
Melhor ainda: aquelas iniciativas do Estado ou
da sociedade civil que contribuam para esse combate e para essa prevenção passarão a ter seu mérito
reconhecido por selos indicativos e outras distinções
conferidas pelo poder público.
Por último, o projeto insere na Política Nacional
de Turismo a obrigação de “prevenir e combater as
atividades turísticas relacionadas à exploração sexual,
especialmente de crianças e adolescentes”.
Srª Presidente, eu não poderia deixar de também
salientar a solenidade da qual tive a honra de participar como Presidente da CCJ, para marcar a entrega,
hoje, nesta Casa, ao Presidente José Sarney, depois
de oito meses de trabalho, do anteprojeto do novo Código de Processo Penal.
Quero assinalar, como já tive a oportunidade de
fazer em pronunciamentos anteriores, como hoje pela
manhã, ao receber esse projeto, que a comissão especial designada pelo nosso Presidente Senador José
Sarney e composta por reconhecidos juristas brasileiros
desempenhou um trabalho de excelência jurídica ao
enfrentar, coibir e punir diversos crimes, inclusive esses dos quais vínhamos falando neste momento, mas
também os que dizem respeito à evolução tecnológica
ou cultural da nossa sociedade, como por exemplo os
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crimes cometidos pela Internet, os chamados crimes
cibernéticos.
A nossa Comissão de Constituição e Justiça, tenho certeza, quando chegar a hora, estará pronta para
enfrentar e discutir esse importante anteprojeto. Sabemos que não será uma tarefa fácil, tanto em função da
complexidade dos temas, quanto pela extensão deles...
(Interrupção do som.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, só mais um minuto para eu concluir,
por favor.
Obrigado.
Sabemos que não será uma tarefa fácil, tanto
em função da complexidade dos temas, quanto pela
extensão deles, organizados em mais de 500 novas
sugestões de artigos. Apenas para comparar, observo
que temos hoje 356 artigos em nosso Código Penal e
mais de 117 leis que o compõem.
Entao, será um momento importante para esta
Casa, Srª Presidenta, debater esse código, além do
código civil, além do código do consumidor que já debatemos aqui, esse importante código que faz o relacionamento entre toda a sociedade brasileira, contribuindo
inclusive para o combate à violência que grassa nas
grandes e nas pequenas cidades do Brasil, chegando
até o interior.
Finalizo, Srªs e Srs. Senadores, cumprimentando
o Presidente Sarney pela iniciativa, o Ministro Gilson
Dipp, que é do Rio Grande do Sul, da terra de V. Exª,
e que abrilhanta o Superior Tribunal de Justiça com
sua capacidade, com sua seriedade, que coordenou
essa dífícil missão. Em nome dele eu saúdo todos os
demais brasileiros, importantes juristas que deram a
sua grande contribuiçao a esse anteprojeto, para que
possamos aqui, ja com as informaçoes, debater esse
código que vai fazer com que a sociedade brasileira
tenha um disciplinamento.
Srª Presidente, agradecendo a paciencia de V.
Exª, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento V. Exª, Senador Eunício Oliveira.
Da mesma forma também, foi muito louvável a
iniciativa do Presidente José Sarney em criar essa
comissão especial de notáveis juristas, liderados pelo
nosso ilustre Ministro Gilson Dipp, representante do
Rio Grande do Sul, do Superior Tribunal de Justiça,
que coordenou, com muito talento e brilho, um trabalho exaustivo.
Eu também queria, sobretudo, sublinhar e cumprimentar a iniciativa, do Senador Renan Calheiros,
do projeto que V. Exª relatou na Comissão de Consti-
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tuição, Justiça e Cidadania, tratando de um crime que
envergonha os brasileiros.
Muito obrigada.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não. Pela ordem, Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Poderia me inscrever para uma comunicação inadiável?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O senhor é o próximo inscrito como comunicação inadiável, Senador.
Senadora Angela Portela, em permuta com a
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria cumprimentar o Senador Eunício Oliveira pelo pronunciamento feito aqui,
demonstrando a sua preocupação com a infância e a
adolescência brasileira, mostrando a sua preocupação
com o combate ao abuso e à exploração sexual contra
crianças e adolescentes, que, infelizmente, apresentam
altos índices no Estado do Ceará.
Quero cumprimentar também, registrando a sua
presença, o nosso amigo Mauro Benevides, Deputado
Federal, que já foi Presidente do Senado Federal. Seja
bem-vindo, nosso grande amigo. Parabéns também
pela sua iniciativa de estar sempre acompanhando o
trabalho no Senado Federal, além de desenvolver um
excelente trabalho na Câmara dos Deputados.
Mas eu vim aqui falar hoje, Senadora Ana Amélia, nossa Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, de uma questão que é de extrema importância em
nosso País e que foi alvo de uma matéria extensa no
programa Fantástico. Trata-se da mobilidade urbana e
da acessibilidade.
Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada no mês passado mostra claramente que, em 95% dos domicílios urbanos
brasileiros, não há rampas de acessibilidade. Se considerarmos que, no Brasil, existem hoje 45 milhões de
habitantes com alguma deficiência – deficiência visual,
auditiva, intelectual, motora –, esse número corresponde hoje a 24% da população.
Srs. Senadores, o Censo de 2010 mostra que
a deficiência mais frequente na população brasileira
hoje é a visual, com cerca de 35 milhões de pessoas,
18%, que sofrem dificuldade visual.
No contexto de deficiências, quero destacar que
a educação e a capacitação das pessoas criam um
problema muito mais sério em nosso País: a deficiên-
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cia intelectual, que exige de todos nós uma atenção
especial.
A deficiência intelectual, como todos nós sabemos, é a presença de alguma dificuldade de cognição
ou de escolaridade.
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), 10% da população mundial tem hoje algum tipo
de deficiência. E, desses, 50% são indivíduos com
deficiência intelectual.
No Brasil, os deficientes intelectuais são 13 milhões de pessoas, boa parte dos quais poderiam estar
trabalhando. Entretanto, apenas 2% estão empregados. Isso mostra que pessoas com essa deficiência,
em geral, não são absorvidas pelo mercado de trabalho formal.
Entre as regiões brasileiras, o Norte, a nossa
região Norte, apresenta menos deficientes mentais e
intelectuais. Roraima aparece ao lado de Santa Catarina, como os dois Estados brasileiros onde há menores
incidências de deficiência.
Eu quero resgatar aqui esses números, Srs. Parlamentares, por ocasião da passagem de 10 anos da
criação do Estatuto da Cidade, a Lei nº 10.257, que
esta semana, aqui no Senado, foi objeto de audiência
pública realizada na Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH), comandada pelo
nosso companheiro o Senador Paulo Paim, Presidente da CDH.
O Estatuto da Cidade, sancionado em 2001, aprovado neste Congresso Nacional depois de 11 anos de
tramitação, trata, entre outras coisas, do “pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades” e visa
garantir “o direito a cidades sustentáveis”.
Dito de outra forma, o Estatuto da Cidade trata
do direito de todos os indivíduos à terra, à moradia,
ao transporte, ao saneamento básico, ao trabalho, ao
lazer e aos demais serviços públicos. E, com o princípio de direito à cidadania, o Estatuto das Cidades
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, notadamente o ordenamento e o controle do
solo, prevenindo a população urbana dos problemas
da poluição e da degradação ambiental.
Com tantos avanços e com apenas 10 anos de
vigência, ainda assim, o Estatuto da Cidade requer
mudanças urgentes. O crescimento econômico e a
explosão demográfica que o País vem registrando,
nos últimos anos, aliados ao aumento dos problemas
sociais, ambientais, econômicos e territoriais, estão a
cobrar modificações no Estatuto da Cidade. Na audiência pública realizada esta semana na Comissão de
Direitos Humanos, especialistas convidados trataram
das falhas que a lei tem e apresentaram propostas de
mudanças para o aprimoramento da lei.
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A mobilidade urbana foi apontada como uma
necessidade diária, fundamental para a garantia da
qualidade de vida da população. E a solução para se
ter mobilidade urbana seria as autoridades brasileiras – federais, estaduais e municipais – investirem
em transporte coletivo eficiente, confortável e rápido,
que seja melhor que o automóvel, porque, meu nobre
amigo, ninguém vai deixar um automóvel em casa, se
nós temos um transporte urbano coletivo de péssima
qualidade. Então, há a necessidade de investimento
maciço do Poder Público para que o transporte coletivo
seja de qualidade, e, dessa forma, possamos melhorar a mobilidade urbana nas cidades do nosso País.
O jornalista Carlos Penna, que participou dessa
audiência pública e é mestre em Políticas Públicas e
Formas Alternativas de Energia, também falou sobre
a mobilidade urbana, defendendo mais investimentos
na área, como uma questão estratégica.
Nesse processo todo, a garantia de acessibilidade das pessoas aos espaços e vias públicas é o
que mais está pautando o debate sobre a mobilidade
urbana. Acessibilidade!
Quero, portanto, destacar a questão da falta de
acessibilidade das pessoas com deficiência, pois esse
é o problema que está a exigir de nós, legisladores,
atenção especial, não só de nós, legisladores, mas de
toda a administração pública: dos prefeitos, dos governadores, dos agentes públicos.
Dos administradores públicos, este tema está a
exigir políticas públicas que garantam à população com
deficiência o direito de ir e vir, por meio de acesso a
transportes e edificações.
A causa da acessibilidade ganhou notoriedade
desde que a ONU reconheceu, por meio de Convenção, 1981 como o Ano Internacional dos Deficientes.
No Capítulo que trata da Família, da Criança,
do Adolescente, do Jovem e do Idoso, o art. 227 da
Constituição Federal determina, em seu § 2º, que “a lei
disporá sobre normas de construção dos logradouros
e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas com deficiência”.
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, estamos
em ano de eleições municipais, e o desafio maior dos
candidatos e candidatas a prefeitos e vereadores será,
com certeza, o de convencer o seu eleitorado, de forma
clara e inequívoca, que compreendem a acessibilidade como direito de todo cidadão e cidadã. Um direito,
aliás, não apenas ao exercício físico de ir e vir, mas
também de crescer junto com o resto da população de
seu Município, de seu Estado e de nosso País.
Por oportuno, vale lembrar iniciativas relevantes
do Governo Federal que buscam promover a igualdade
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e a acessibilidade. É o caso do Programa Minha Casa,
Minha Vida, que garante a construção de casas adaptadas, com todas as características de acessibilidade.
Para minha satisfação, este recorte de acessibilidade numa política pública tão relevante de nível
federal se baseia em demandas que apresentamos
nesta Casa.
Nesse programa, o eixo Acessibilidade prevê a construção de 1,2 milhão de moradias adaptáveis. As obras de
mobilidade urbana da Copa do Mundo 2014 e do PAC 2
também serão adaptadas às pessoas com deficiências.
Em Roraima, por exemplo, nosso compromisso
com a acessibilidade das pessoas assegurou que os
conjuntos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida
destinassem uma parcela das unidades habitacionais
a pessoas com deficiências.
Essa experiência bem-sucedida, que transformamos em projeto de lei nesta Casa, é agora incorporada ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Portanto, Srª Senadora, reforço a importância de
adequação do Estatuto da Cidade à realidade atual,
ratificando o que afirmou a própria gerente de projeto
do Departamento de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, Carolina Baima Cavalcanti, de que
esta lei necessita de mudanças. E, de acordo com a
gerente, um dos desafios do Estatuto é promover a
acessibilidade urbana, como forma de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência.
Não é sem razão. A população que tem alguma
deficiência está atenta e vai cobrar a implementação
de rampas e trilhas para deficientes, calçadas lisas e
niveladas, bicicletários públicos e privados, e vestuários públicos. Também cobram mais investimentos em
ônibus coletivos, vans, Veículos Leves sobre Trilhos
(VLT), que também são medidas que o especialista
indica para diminuir o número de automóveis dentro
das cidades.
Para concluir, Srª Presidente, lembremos que todas as garantias legais conquistadas aqui se deram não
como dádivas do Governo e de parlamentares, mas,
sim, como fruto da mobilização política dos atores sociais envolvidos na causa das pessoas com deficiência.
Enfim, para destacar aqui, o binômio mobilidade
urbana/acessibilidade é o assunto que está na vida
das pessoas e que exige de nós, legisladores, uma
grande atenção.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Angela Portela,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta Suplicy, 1ª
Vice-Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senadora Angela Portela, parabenizo-a por esse
assunto da mobilidade urbana e o foco na mobilidade
para as pessoas portadoras de deficiência, porque
exatamente nas grandes cidades é que nós temos a
efervescência, o novo ocorre, mas, se as pessoas não
se locomovem, não adianta ter Internet só. É um custo
muito alto para a saúde de todos.
V. Exª fez um belíssimo discurso. Fiquei muito
satisfeita em poder ouvi-la.
Com a palavra o Senador Jorge Viana, em troca
com o Senador Eduardo Lopes.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de tudo, queria
dizer que acabo de chegar do meu Estado do Acre,
onde pude cumprir uma agenda com o Governador
Tião Viana, com o Prefeito Raimundo Angelim. Estivemos também participando das convenções, como os
vários colegas Senadores e Senadoras estão fazendo
nos Estados.
E no Acre, não está diferente. Ainda temos mais
algumas convenções a serem realizadas até o próximo final de semana. Tanto eu, o Senador Anibal, o
Governador Tião Viana, o Prefeito Angelim, lideranças
do PT, da Frente Popular, estamos reunindo nossos
candidatos para fazer uma boa disputa e fazer um bom
uso dessa conquista democrática do Brasil, que é a
eleição de prefeitos e prefeitas.
No caso de Rio Branco, a candidatura do engenheiro Marcos Alexandre foi homologada pela Frente
Popular. São 11 partidos. E nós temos uma expectativa
de fazermos uma campanha programática, obviamente
procurando ter a confiança dos eleitores para dar sequência ao trabalho do Prefeito Angelim, em parceria
com o Governador Tião Viana.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que
me traz a esta tribuna, e que me motivou a fazer minha inscrição no dia de hoje é falar sobre o evento que
realizamos, hoje, aqui no Senado Federal, presidido e
conduzido pelo Presidente Sarney, onde recebemos,
da mão da Comissão de notáveis, a proposta do novo
Código, ou a proposta básica, que vai ser a base do
debate aqui, no Senado, para o novo Código Penal.
É impressionante, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quem nos assiste pela TV Senado, quem
nos ouve pela Rádio Senado e quem nos acompanha
pela Internet, como o Brasil vive uma verdadeira guerra urbana não assumida. Os temas que decorrem da
não adequação da legislação vinculada a crimes no
Brasil nos colocam numa posição vergonhosa diante
do mundo. Não é possível que o Brasil siga, do ponto
de vista penal, tomando como base algo que foi feito
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na década de 40. Não é possível que o Brasil siga se
balizando num emaranhado de legislações que, exatamente por estarem dispersas, são absolutamente
ineficientes.
Refiro-me ao fato de que, hoje, existem aproximadamente – ouçam e vejam, senhoras e senhores
que nos assistem –, no Brasil, 117 leis penais em vigor.
Hoje, numa atitude do Presidente do Senado, que
decorre de um requerimento do Senador Pedro Taques,
do qual fui um dos signatários... Tive o privilégio de estar presente numa das audiências do Senador Pedro
Taques, junto ao Presidente Sarney, em que houve a
proposta de instalação da Comissão de elaboração do
novo Código, que foi tão bem conduzida pelo Ministro
Gilson Dipp. Depois de um trabalho intenso, bem feito,
essa legislação, que envolve, abriga 1.757 tipos penais,
passa, agora, a ter 600 artigos. Houve uma economia
de 40% da legislação, uma consolidação. É um Código.
Trabalhei e sigo trabalhando com o Senador Luiz
Henrique no Código Florestal, mas é lamentável que,
não só por isso, mas também por isso, por conta de
uma lei ineficiente, confusa e que não penaliza os que
merecem pena maior – são 117 leis penais no Brasil
–, o Brasil, hoje, seja recordista de números que nos
envergonham a todos.
Vou passar a ler alguns deles. Nos últimos 30
anos, no Brasil, foram assassinadas 1 milhão e 90 mil
pessoas – 1 milhão e 90 mil pessoas nos últimos 30
anos. Nenhuma guerra, nada chegou perto da matança que nós tivemos e seguimos tendo aqui no Brasil.
Na campanha falava-se que o Brasil precisa ter uma
lei, um Código Penal melhor, mas também tem que
saber tratar melhor a população, as pessoas de bem,
aqueles que querem tranquilidade e paz para viver. E
parar de tentar tratar bandido como se não fosse bandido; bandido tem que ser tratado como bandido, com a
dignidade e o respeito que qualquer ser humano deve
ter, mas com absoluto rigor das leis. Mas a nossa lei
não faz a diferenciação.
Pasmem, senhores! Vou passar aqui, neste pronunciamento, a mostrar e a ler um rápido depoimento
do Ministro do STJ, Gilson Dipp. “Hoje”, diz o Ministro,
“a falsificação de uma pomada para a pele ou a alteração de um componente de produto cosmético pode
fazer a pessoa ser condenada a uma pena mais grave do que aquela pessoa que pratica um homicídio”,
ou seja, a pessoa pode ter uma pena maior se alterar
uma pomada para passar na pele, Senador, ela tem
uma pena maior do que se tirar a vida de uma pessoa. Está na lei.
Aliás, eu tenho dito: para ficar dez anos preso,
dez anos preso em regime fechado no Brasil, tem que
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matar quatro pessoas, tem que tirar quatro vidas. Essa
é a lei a que nós estamos subordinados.
Srª Presidente, nós estamos matando... Nós,
porque nós somos legisladores, nós ocupamos cargo
público. São 50 mil homicídios, 50 mil pessoas que
perdem a vida todos os anos no Brasil. Esse é um recorde que nos envergonha!
O Brasil tem 3% da população do Planeta, mas é
responsável por 12% dos homicídios no mundo!
No Brasil, para cada 100 mil habitantes, todo ano,
26 pessoas são assassinadas; na Argentina, são 5; no
Uruguai, 6. Isso para não falar de países desenvolvidos. No Chile, para cada 100 mil pessoas, no Chile,
na França, na Itália, no Reino Unido, é inferior a 2 o
número de homicídios. No Brasil, volto a repetir, são
26 assassinatos. E não se faz nada, porque os números estão crescendo.
Vamos pegar o histórico dos últimos 30 anos, Srª
Presidente. Pelos dados atualizados e disponibilizados
no sistema de informação do Ministério da Saúde, o
Brasil passou de 13.910 homicídios em 1980, para
49.932 homicídios em 2010, um crescimento de mais de
259%, contra um crescimento de 4,4% ao ano do País.
Queria, também, Srª Presidente, dizer que, no
Brasil, país sem disputas territoriais, sem movimentos
emancipatórios, sem guerra civil, sem enfrentamentos
religiosos... Temos problemas sim, algumas questões
graves, éticas e raciais, que ainda estamos procurando resolver, porque o país é um país da tolerância e é
um país que tem que equilibrar a harmonia, mas aqui
no Brasil foram assassinadas 192.804 pessoas. Isso é
mais do que a soma dos 12 maiores conflitos armados
que o mundo vive hoje.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu, como
membro da Comissão de Constituição e Justiça, fui
convidado hoje pelo Presidente Eunício para compor
a Comissão que vai receber a proposta do novo Código Penal da mão do Presidente Sarney. E, junto com
o Senador Aloysio, com o Senador Pedro Taques e
outros colegas da CCJ, vamos fazer um trabalho, ouvindo a população, levando em conta que temos que
pôr fim a esta matança que acontece em todas as regiões do País.
Concluo aqui, Srª Presidente, as minhas palavras,
dizendo que já que agora faço uso das redes sociais,
tenho um Twitter, tenho também um site, na minha
fan page abri hoje uma busca de colaboração e de informação da população para que possamos fazer um
bom trabalho na CCJ, na Comissão de Constituição e
Justiça, ouvindo a população, porque ou nós vamos
aumentar a pena mínima e aumentar a pena máxima
ou, então, volto a repetir, vamos seguir contando os
mortos e com essa estatística vergonhosa de que para
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uma pessoa ficar presa dez anos no Brasil ela tem que
tirar a vida de quatro pessoas. Então, nós precisamos
de uma profunda e rápida mudança no Código Penal.
Graças a Deus, felizmente, sou Senador hoje,
quando o Senado inaugura, seriamente, a partir da decisão do Presidente Sarney, uma objetiva construção
de uma proposta que, certamente, mudando o Código
Penal brasileiro, vai salvar vidas no Brasil, e o Brasil
vai deixar de ser uma vergonha no mundo nesse tema.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
Hoje, realmente, tivemos um dia muito especial,
com a entrega, pela Comissão de Juristas, da mudança
do Código Penal. Também fiquei muito impactada com
esse aspecto da violência, que foi muito comentado
pelo Presidente Sarney, mas também pelo destemor,
eu diria, pela ousadia do que apresentaram. Gostei
muito. Achei que não houve um tema polêmico neste
Brasil que não tenha sido discutido e enfrentado por
aquela Comissão. Eles, realmente, estão de parabéns.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do
microfone.) – Lamentavelmente, o tempo se esgotou,
mas é bom que leiam todos, porque são temas polêmicos, e precisamos encontrar uma solução para o
Brasil viver em paz e melhor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tenho certeza de que vamos encontrá-la.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, em Santa Catarina, na
cidade de Blumenau, uma das nossas mais belas e
grandes cidades, realiza-se todo ano uma grande festa
popular, a festa denominada de Oktoberfest. Foi uma
festa idealizada depois de Blumenau ter sofrido uma
grande inundação, uma catástrofe climática, e serviu
para reanimar todos aqueles que conseguem reconstruir suas cidades.
Hoje, temos o prazer de receber, aqui no Congresso Nacional, neste momento no plenário do Senado, a
Srta. Mariane Klann, que é a Princesa da Oktoberfest,
e a Srta. Fernanda Klaumann, que é a Rainha da Oktoberfest, que visitam esta Casa. Eu pediria, gentilmente,
que elas pudessem levar um abraço à senhora, como
nossa Presidente desta sessão e Vice-Presidente da
Casa, para que o Brasil inteiro possa constatar a beleza da mulher catarinense, a alegria da nossa gente e,
principalmente, a magnitude dessa festa, que une os
catarinenses e que homenageia o Brasil todos os anos.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com muito prazer, Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Lopes, para
uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, muito obrigado.
Eu cumprimento a todos que acompanham esta
sessão, seja pela tv, pela rádio ou pela internet. E eu
gostaria, com muita alegria, de comunicar e de registrar, aqui, hoje pela manhã tomamos conhecimento de
uma grande notícia. Ou seja, no último sábado, não, no
sábado retrasado, nós realizamos, em São Paulo, no
Memorial da América Latina, o PRB, o Partido Republicano Brasileiro realizou o seu primeiro fórum nacional, onde os pré-candidatos a prefeito de todo o Brasil
participaram desse fórum. E ali foi entregue, através
do nosso Presidente Nacional Dr. Marcos Pereira, a
cartilha mostrando os parâmetros para a administração municipal eficaz do PRB. Ali estão parâmetros,
ali estão bases e alicerces que o PRB considera para
uma administração municipal eficaz.
O PRB vai disputar as eleições municipais em
todo o Brasil. E, em todo o Brasil, nós temos candidaturas a prefeitos, a vice-prefeitos. No meu Estado, no
Rio de Janeiro – onde sou Vice-Presidente do Partido,
também sou Vice-Presidente Nacional do Partido, do
PRB –, nós iremos disputar 16 prefeituras, com candidatura própria, e também 25 vice-prefeituras.
Em todo o Brasil são mais de 300 candidaturas,
incluindo duas capitais, em Salvador, na Bahia, nós
teremos a disputa municipal, teremos ali o Deputado
Federal Márcio Marinho; e, em São Paulo, na maior
cidade do Brasil, temos a candidatura, confirmadíssima, do Celso Russomano. Inclusive quando digo confirmadíssima assim digo por que, por vários meses, a
imprensa, as pessoas tinham dúvidas com respeito
a essa candidatura, vinculando-a a uma questão de
acordo, no sentido de o Ministro, Senador Crivella,
assumir o Ministério e, em troca, o apoio do PRB em
São Paulo. E nós sempre demos sinais e, agora, confirmadíssima, como eu disse, a candidatura a prefeito
da Cidade de São Paulo, do Celso Russomano. É uma
candidatura que vem crescendo.
Quero parabenizar Celso Russomano pela sua
postura, pela sua capacidade. Eu o conheço como Deputado Federal, estamos agora próximos, e ele vem
crescendo. É uma candidatura que, no início, tinha
dezesseis pontos e, hoje, como eu disse, tomei conhecimento da notícia, logo pela manhã, de que Celso
Russomano atingiu 24% de intenções de voto. Quer
dizer, crescendo. Só neste mês de junho, ele cresceu
de 21%, no começo do mês, e agora ele chega aos

JUNHO28325
2012

Quinta-feira 28

24%. Assim sendo, colocaria o PRB no segundo turno das eleições, juntamente com o Serra, conforme
dizem as pesquisas.
Quero parabenizar o Celso Russomano, quero
parabenizar o nosso Presidente Nacional do PRB, o
Dr. Marcos Pereira, que abriu mão das suas prerrogativas, do seu trabalho em âmbito nacional, para se
dedicar à campanha do Celso Russomano, da qual é
coordenador. Então, quero parabenizar o PRB, parabenizar o Celso Russomano, parabenizar o Dr. Marcos
Pereira, na presidência nacional do partido e, também,
na coordenação da campanha do Celso Russomano.
Termino e concluo, mais uma vez, afirmando que
está confirmadíssima a candidatura. Isso vai se efetivar
sábado, na convenção do PRB, em São Paulo. Mas,
confirmadíssima, então, a candidatura do nosso candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano.
Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Eduardo Lopes.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Srª Presidenta...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Solicito a minha inscrição, como orador, pelo Bloco
União e Força; pela Liderança do Bloco União e Força.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª, então, é o primeiro inscrito. A Senadora Vanessa vai falar como oradora. V. Exª, então, é o
seguinte.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, venho à tribuna, neste momento, para tecer
alguns comentários que expressam não apenas a minha opinião pessoal em relação à crise política vivida
pelo vizinho e querido país, o Paraguai, mas também
expressam a opinião do meu partido.
Em meio à importante conferência sobre o meio
ambiente, Rio+20, todos nós fomos surpreendidos
com o impeachment do presidente paraguaio Fernando Lugo. Processo realizado sem tempo hábil para a
defesa do presidente que foi eleito pelo voto do povo.
Quero aqui deixar claro que nós do Partido Comunista do Brasil consideramos o que ocorreu, no vizinho Paraguai, um golpe à democracia, não só daquele
país, mas de todo o continente.
E quero solicitar de V. Exª, Senadora Marta, que
peça para incluir nos Anais a íntegra do meu pronun-
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ciamento, onde transcrevo um edital que foi publicado
no Portal Vermelho, que deixa muito clara a posição do
nosso partido, o PCdoB, em relação a esse episódio.
Peço para que isso seja incluído dos Anais da
Casa porque prefiro, ao invés de ler a nossa opinião,
falar um pouco do momento que tivemos, hoje pela
manhã, com o chanceler, o Ministro das Relações Exteriores do nosso País, Ministro Patriota.
Organizado pelo Senador Lindbergh Farias, por
um conjunto de entidades que representam a população brasileira, entidades juvenis, como a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos Sem-Terra,
o Cebrapaz (Centro Brasileiro de Solidariedade em
Busca pela Paz), enfim, várias entidades, estivemos –
o Senador Lindbergh, o Senador Randolfe Rodrigues
e eu – com vários parlamentares federais, deputados
federais, numa importante audiência com o Ministro Patriota, onde levamos, primeiro, nossos cumprimentos e
o reconhecimento ao governo brasileiro pela acertada
posição política adotada diante desse quadro crítico
do Paraguai e, ao mesmo tempo, pedindo firmeza do
nosso País, importante nação não só do hemisfério
sul americano, mas importante para o mundo e para
todas as Américas.
Entendemos que a posição do Brasil, posição
política, é fundamental no sentido do restabelecimento
da normalidade democrática no Paraguai e em todo o
Continente. Entregamos ao Ministro um manifesto de
repúdio ao golpe de estado.
E eu vou ler algumas das partes desse manifesto
que considero extremamente isento de qualquer análise
política e ideológica, um manifesto que trata do mérito
da questão da própria democracia.
Assim procedo, Presidenta Marta, porque eu
tenho ouvido algumas manifestações a respeito do
assunto e manifestações de apoio à atitude antidemocrática, golpista, adotada pelo parlamento daquele
país de pessoas, parlamentares inclusive, que, apesar
de fazerem um chamamento, uma abordagem correta,
imparcial sobre a precisão conceitual e dizerem que
essa abordagem deve estar despida de interesse de
caráter político e ideológico, essas pessoas que fazem
esse chamamento exatamente enveredam pelo caminho da análise política e ideológica.
Porque eu não imagino que alguém, Srª Presidenta, em sã consciência pode achar correto – repito
alguém em sã consciência – pode achar correto, pode
achar correto, pode achar normal que um presidente
eleito de um País, em menos de 40 horas, em pouco
mais de 30 horas, seja contra ele feita uma denúncia,
aberto um processo e ele, destituído de suas funções.
Não há explicação. Em nenhum manual de democracia de qualquer parte do mundo. Não há nenhuma,
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absolutamente nenhuma explicação, nada que possa
justificar, Senador Suplicy, esse tipo de procedimento.
Como um presidente eleito, processado, denunciado
e “impeachmado” em menos de 40 horas? Isso é inimaginável!
Lembramos ao Ministro Patriota alguns episódios
no Brasil, quando vivemos momentos de impeachment,
cujos processos demoraram oito, nove, dez meses.
Agora, menos de 40 horas! – Senadora Ana Amélia,
que passa a dirigir esta nossa sessão – é inimaginável! É inaceitável!
Portanto, é obvio que eu, como qualquer outro
membro deste Parlamento, todos nós temos posições
ideológicas, sim, posições políticas, mas, neste caso,
precisamos nos despir efetivamente na prática e não
apenas num chamamento vazio. Mas, na prática, precisamos nos despir desses posicionamentos político-ideológicos para analisar o fato em si, se respeita ou
não a democracia.
Nesse sentido, fomos ao Ministro Patriota dizer
que consideramos ajustada a posição do Governo
brasileiro, equilibrada a posição do Governo brasileiro; não açodada, como alguns procuram caracterizar.
Pelo contrário, o nosso posicionamento é exatamente
o mesmo de quase a totalidade dos países do nosso
continente.
O Ministro Patriota nos lembrava que, mesmo
antes do desfecho, ou seja, do impeachment, do golpe
contra o Presidente Fernando Lugo, quando estavam
todos os chefes de Estado e chanceleres reunidos
durante a Rio +20, foi chamada uma reunião de emergência e foi formada uma comitiva para ir ao Paraguai,
o que efetivamente ocorreu, para buscar demover os
parlamentares desse posicionamento. Poderia até ou
pode até um presidente perder o seu mandato, mas
não sem ter sequer o direito à defesa. O que aconteceu
lá foi um julgamento baseado em questões genéricas.
Mas, enfim, eu quero ler aqui, se o tempo me
permitir, se não permitir, solicito que seja incluída nos
Anais, a íntegra da moção que entregamos ao Ministro Patriota. Repito, vários Parlamentares, Senadores
e Deputados Federais, e o conjunto dos movimentos
sociais organizados de nosso País.
Diz o seguinte:
“Considerando que o presidente da República do Paraguai, Sr. Fernando Armindo
Lugo de Méndez, foi legitima e democraticamente eleito; enfatizando que o devido processo legal e o direito à defesa constituem-se em
pedras angulares do estado democrático de
direito; destacando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que
toda pessoa tem direito de ser ouvida, com
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as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável, para que se determinem seus direitos de qualquer natureza, incluindo o direito
do acusado de dispor de tempo e dos meios
adequados à preparação de sua defesa (artigo
8); recordando que a Constituição da República
do Paraguai de 1992 afirma que o direito de
defesa das pessoas é inviolável (artigo 16) e
que toda pessoa tem a garantia dos direitos
processuais, entre os quais se destacam os
meios e prazos indispensáveis à preparação de
sua defesa (artigo 17); CONSIDERANDO que
o julgamento político do presidente Fernando
Lugo, que durou menos de 36 horas, ocorreu
de forma a violar gravemente tais direitos e garantias; colocando em relevo, ademais, que o
processo contra o Presidente Fernando Lugo
foi constituído com base em acusações vagas
e sem a apresentação de uma única prova consistente; concluindo, de forma inequívoca, que
tal processo resultou num verdadeiro golpe de
Estado, que contraria o espírito da Constituição paraguaia e colide frontalmente com toda
a arquitetura internacional de proteção aos direitos humanos; ressaltando que o golpe de
Estado ocorrido no Paraguai representa clara
ruptura da ordem democrática daquele país e
grave afronta às consciências democráticas de
todo o mundo; observando que a ruptura da
ordem democrática no Paraguai não é apenas
um assunto interno daquele país, estritamente
circunscrito à sua soberania, mas, sim, uma
grave anomalia institucional e política que afeta
seriamente o processo de integração regional
do Mercosul e da Unasul, bem como todas as
democracias do subcontinente; considerando
que o Protocolo de Ushuaia, firmado no âmbito do Mercosul e ratificado pela República do
Paraguai, prevê, em seu art. 5, sanções severas, entre as quais está incluída a suspensão
do bloco daqueles membros que promoverem
rupturas da ordem democrática; considerando,
da mesma forma, que o Protocolo Adicional
ao Tratado Constitutivo da Unasul sobre Compromisso com a Democracia também prevê,
em seu art. 4, a aplicação de sanções, que
incluem a suspensão dos direitos e prerrogativas assegurados no referido tratado aos
Estados-partes que pratiquem ou ameacem
praticar rupturas da ordem democrática; consternados com o sofrimento do povo irmão do
Paraguai, que merece e precisa de governos
democráticos, transparentes e inclusivos e, por
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último, alarmados com a criação desse grave
precedente que ameaça a ordem democrática
de toda a região, fruto de décadas de árduas
lutas contra regimes ditatoriais, que custaram
as vidas de milhares de pessoas; nós, parlamentares da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal da República Federativa do
Brasil, repudiamos, com veemência, o golpe
de Estado perpetrado contra a democracia da
República do Paraguai; conclamamos o Conselho de Chefes de Estado e de Governo da
Unasul a suspender a República do Paraguai
do direito de participar dos diferentes órgãos
e instâncias (...)”
E aí segue, Srª Presidenta.
Então, eu fico aqui com esse registro, manifestando, pessoalmente, o meu repúdio e pedindo que o
Brasil continue agindo como está para restabelecer a
normalidade...
(Interrupção do som.)
(A Sª. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/ PCdoB
– AM) – Para restabelecer a normalidade democrática
não só no Paraguai, mas em todo nosso continente.
V. Exª, Senadora Ana Amélia, que faz parte do
Parlamento do Mercosul, como uma das representantes brasileiras, confiamos muito na postura de V. Exª e
de outros que lá estão para que deixemos de lado... É
muito grave a questão ideológica, mas não é possível
que um presidente, seja ele quem for, seja denunciado,
processado e sofra impeachment em 36 horas. Isso
é inadmissível.
Portanto, temos uma grande responsabilidade
com a reposição da democracia em todo o continente
e no mundo.
Muito obrigada, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em meio a
Conferência Rio+20 fomos surpreendidos com o impeachment do presidente paraguaio, Fernando Lugo.
Processo realizado sem tempo hábil para a defesa do
presidente, que foi eleito pelo voto do povo. Quero aqui
deixar claro que nós, do Partido Comunista do Brasil,
consideramos o que ocorreu no vizinho Paraguai um
golpe à democracia não só daquele país, mas de todo
o Continente.
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Passo aqui a ler editorial publicado no Portal Vermelho que deixa claro a nossa posição sobre o ocorrido:
“O Congresso paraguaio, formado por uma maioria de oligarcas cevados durante a longa ditadura de
Alfredo Stroessner, inovou e, imitando a guerra relâmpago dos nazistas, inventou o impeachment relâmpago:
entre o abandono do presidente Fernando Lugo pelos
parlamentares que formavam sua frágil base parlamentar, o início do “processo” e a decisão de afastar
o presidente não transcorreram sequer 48 horas!
O que ocorreu entre a manhã de quinta-feira (21)
e a tarde de sexta-feira (22) em Assunção foi um golpe de Estado com disfarce de legalidade. Ele expõe,
à luz do dia, a contradição que havia desde a posse
de Fernando Lugo, em 2008, entre o presidente que
encarnava a promessa de mudança democrática e
combate à pobreza e à desigualdade, e um parlamento raivosamente antidemocrático que sempre se pôs
de joelhos perante os interesses dos EUA na América
do Sul. Conclave de oligarcas saudoso da presença
do imperialismo para assegurar seus próprios e anacrônicos privilégios e que foi entrave, por exemplo, à
entrada da Venezuela no Mercosul, pois nunca votou
a necessária aprovação para a incorporação da pátria
de Hugo Chávez ao bloco regional -bem de acordo, é
claro, com os interesses de seus patrões do hemisfério norte.
A deposição de Lugo foi um golpe oportunista,
que ocorreu no momento em que as atenções, e os
principais dirigentes dos países do mundo, estavam no
Rio de Janeiro, na Rio+20. E baseado numa alegação
hipócrita: o conjunto de latifundiários que domina o
parlamento paraguaio usou como bandeira o sangue
derramado num conflito de reintegração de posse em
Curuguaty, na semana passada, que deixou 17 camponeses mortos. Os trabalhadores rurais sem-terra
lutam para retomar lotes onde suas famílias residem
há mais de cem anos mas que, durante a ditadura de
Stroessner, forma “doados” a um dos homens mais
ricos do país, o latifundiário Blas Riquelme.
Os camponeses expulsos querem suas terras
de volta para trabalhar, e se chocam com a minoria
extrema (2% da população) de ricaços que controlam
80% das terras do país, colocando o Paraguai entre as
nações mais pobres do Continente, com quase metade
da população abaixo da linha da pobreza.
O convescote dos oligarcas confiscou o mandato de Lugo, mas não teve a coragem de apresentar a
violência cometida com o nome adequado para sua
ação: golpe de Estado. Preferiu dar a ela o disfarce de
uma legalidade esfarrapada.
Os paraguaios demonstram seu inconformismo
contra o golpe. Deixam claro que Câmara dos Depu-
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tados e o Senado do Paraguai estão em oposição à
nação e ao povo numa luta que, agora, extravasa as
fronteiras nacionais e estende-se pelo Continente. Ao
rasgar os compromissos continentais pela democracia, ordem constitucional e defesa das instituições democráticas, o golpe de Estado é um claro rompimento
com as demais nações do continente e a busca de
fortalecimento da União das Nações Sulamericanas
(Unasul) e do Mercosul. O confronto com a nova legalidade democrática que se firma no continente é
inegável, e inaceitável.
O golpe abre uma nova etapa na luta dos paraguaios pela democracia, que impõe a derrota da oligarquia aliada ao imperialismo. E coloca um desafio
institucional para a integração continental: as nações
do continente não podem aceitar o rompimento de
acordos regionais solenemente proclamados e festejados pelos povos e democratas.
Se cabe aos paraguaios derrotar os golpistas,
cabe aos democratas e aos governos da região agir
para destruir a serpente da desunião e da traição aos
povos. É preciso combater com toda a força, veemência,
e com os instrumentos conquistados na última década,
toda a ilegitimidade institucional no continente. Basta
de golpes! Basta de interferências externas. Basta de
alinhamento com os interesses do imperialismo e do
latifúndio atrasado! O governo ilegítimo que nasceu
do golpe precisa ser isolado e derrotado, e está tarefa
cabe a todos os democratas do continente”.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores!
Sabemos que a Presidenta Dilma Rousseff manifestou desde o momento do acontecimento sua preocupação com esse golpe à democracia, e sinalizou que
isso teria consequências. E entre as primeiras estão a
suspensão do Paraguai do Mercosul.
O Governo do Brasil já deixou claro que só tomará outras iniciativas em conjunto com a Argentina e o
Uruguai. Mas é clara a disposição da presidenta, que
acompanha atentamente os desdobramentos políticos
no Paraguai, e conversa com seus ministros e com o
embaixador do Brasil em Assunção, Eduardo Santos:
O Brasil não tem intenção de reconhecer um Estado
que desrespeita a ordem democrática,
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente!
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senadora Vanessa, o tema é bastante delicado. O Brasil deve ter prudência nesse processo.
Na segunda-feira, quando da reunião do Parlamento
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do Mercosul, pela sabedoria e prudência do Senador Roberto Requião, que presidirá a representação
brasileira, ouviremos as razões do representantes do
Parlamento paraguaio.
A Corte Suprema daquele país considerou legal
o processo. Então, é preciso avaliar toda a legislação
paraguaia e as condições em que aconteceu o episódio,
porque presidentes eleitos democraticamente, como
no Brasil, também sofreram processo de impeachment
com encaminhamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Mas não em 36 horas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Vanessa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Deputado Alexandre
Leite, como membro titular, em substituição ao Deputado Mendonça Filho, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
564, de 2012, conforme Ofício nº 154, de 2012, na Vice-liderança do Democratas, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 154-L-Democratas/12
Brasília, 27 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei como
membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 564/12, em substituição ao Deputado Mendonça Filho.
Respeitosamente, – Deputado Alexandre Leite,
Vice-Líder do Democratas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para falar, no horário destinado à liderança, o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável, Rio+20, decepcionou os que esperavam
resultados mais palpáveis. Na visão dos críticos, o
encontro apenas repetiu promessas e adiou ações.
Considerado tímido, o documento “O Futuro que Queremos” deixou para 2015 a definição das metas sociais
e ambientais – os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que deveriam substituir as
atuais Metas do Milênio.
Adiou-se a decisão sobre o mecanismo de financiamento ao desenvolvimento sustentável e o acesso
a tecnologias mais limpas. Economia verde aparece
no texto finai do documento apenas como um dos
“instrumentos” para o desenvolvimento sustentável,
mas sai da Rio+20 sem um conjunto rígido de regras.
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Como disse o chefe do Pnuma, Achim Steiner, a meta
exige dos países ricos que descasem desenvolvimento
e consumo e, dos demais, que cresçam de “maneira
verde”. Não é um desafio simples.
O acordo global sobre a proteção da biodiversidade em alto-mar foi igualmente postergado, bem como
não houve consenso para que o programa ambiental
da Onu se tornasse agência independente, com contribuições de todos os países-membros, pleito especial
da França e de países africanos. O Presidente François
Hollande prometeu continuar a luta pela mudança de
status da agência e pela proposta de criação de uma
taxação sobre transações financeiras para mobilizar
recursos para a chamada economia verde.
O Secretário-Geral do encontro, Sha Zukang, viu
como conquista os compromissos voluntários firmados
entre o setor privado, governos e a sociedade. Ele contabilizou 705 acordos, que irão direcionar R$1,6 trilhão
ao desenvolvimento sustentável nos próximos dez anos.
O Governo brasileiro anunciou a decisão de destinar R$2 bilhões para projetos de inovação sustentável
em empresas, por meio de linha de fomento. O crédito
visa estimular o setor privado a desenvolver produtos
que consumam menos energia. O Programa batizado
de Brasil Sustentável funcionará no âmbito da Finep
(Financiadora de Estudos e Projetos). O valor destinado às inovações “verdes” equivale a um terço do
orçamento previsto para a instituição neste ano, que
é de R$6 bilhões.
Cinco bolsas de valores assinaram documento
voltado à promoção de investimentos sustentáveis de
longo prazo em seus mercados. Tomaram a iniciativa
com a expectativa de que investidores e as mais de 4,6
mil empresas listadas em seus mercados irão aderir a
práticas de governança corporativa, social e ambiental.
A Presidente Dilma Rousseff prefere ver o encontro como “alicerce” para futuro avanço.
Como disse, um ponto de partida e não de chegada. O Brasil, País anfitrião, trabalhou mediando
interesses diversos da Europa e Estados Unidos em
temas complexos, considerando o atual ambiente de
crise mundial. Não se pode deixar de registrar que a
reunião ocorreu em momento complexo e difícil tanto
para as economias desenvolvidas como para as economias emergentes.
Mas não é pouco o processo instaurado – e a
ser solidificado – que a Rio+20 deixou como legado. A
Assembléia Geral da Onu deverá criar ainda em 2012
grupo de trabalho que dará prosseguimento aos compromissos firmados. O cronograma mais elástico não
exime o Brasil de já trabalhar para ter uma estratégia
de captura das oportunidades da economia verde. Po-
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demos fazer muita coisa, se nos posicionarmos para
esse cenário, que é inevitável.
Fechada a rodada de negociações multilaterais,
precisamos avançar na agenda global rumo ao desenvolvimento sustentável. Esse é o momento para dar
maior precisão aos conceitos, identificar mecanismos
e aperfeiçoar o sistema de governança global.
Caros Senadores, prezados companheiros, o setor privado está comprometido com o desenvolvimento
sustentável e inclusivo. No documento “A Indústria Brasileira frente à Rio+20”, levado ao encontro pela Confederação Nacional da Indústria, foram apontadas as
oportunidades que emergem para o desenvolvimento
dos negócios, as necessidades de aprimoramento do
ambiente regulatório e de políticas públicas no Brasil.
A indústria brasileira espera a adoção de conceitos que tenham potencial mobilizador e que reforcem o
equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade.
Não é aceitável sacrificar qualquer uma dessas facetas
em detrimento das demais, mas, antes, buscar mecanismos e soluções para compatibilizá-los.
Se na Rio 92 foi considerado vitória se falar em
meio ambiente e desenvolvimento, o documento da
Rio+20 pontua que a erradicação da pobreza é central na agenda ambiental. Matriz energética limpa e
políticas contra a pobreza são desafios já antecipados pelo Brasil e prioridade do Governo, como frisou a
presidente Dilma Rousseff no recente Fórum Nacional
de Mudanças Climáticas, evidenciando que o País potencialmente pode fazer muito mais do que seus pares
nessa área, por características que lhe são próprias
e que envolvem o mérito das lideranças brasileiras.
O Brasil precisa desenvolver e gerar riqueza para
incorporar segmentos expressivos de sua população
aos benefícios de um mercado de consumo de bens
industriais. O desenvolvimento nacional impõe, assim,
um crescimento dos níveis de produção e de consumo
que responda aos objetivos de distribuição de renda
prioritários em uma sociedade democrática.
Cabe a essas empresas criar o progresso econômico e contribuir para a geração de empregos e renda
de forma responsável e sustentável. A inclusão social
de uma grande faixa da população dos países emergentes e em desenvolvimento, até então sem acesso
aos mercados de consumo de massa, será um dos
principais fatores de dinamismo da economia global
nos anos que se seguem.
O setor privado quer igualmente o aperfeiçoamento do modelo de governança global e a implementação
efetiva de mecanismos operacionais de financiamento
e transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Ressalta ser importante avançar nas novas
métricas e indicadores de desenvolvimento.
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O cenário internacional de crise desfavorece “saltos institucionais” significativos. Mas não deve gerar
imobilismo. Pode-se avançar e aperfeiçoar, processo
que deve ter como eixo a criação de incentivos e a remoção de obstáculos para a transição rumo a novos
padrões de produção e consumo.
Srªs e Srs. Senadores, a introdução de barreiras às importações de produtos intensivos no uso de
energia, água e em emissões de gases de efeito estufa
vem sendo discutida em países desenvolvidos. Essa
hipótese, se concretizada, pode gerar novos focos de
conflito comercial entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, sem qualquer benefício palpável para
o enfrentamento dos desafios ambientais e daqueles
associados à mudança do clima.
Um dos desafios mais relevantes na esfera global
consiste no desenvolvimento de novas métricas que
respondam às especificidades do desafio do desenvolvimento sustentável. A indústria brasileira entende que
a definição de metas e de padrões de comparabilidade
entre países, setores e empresas demanda a formação
de bases de dados de referências sólidas e confiáveis
que respeitem especificidades regionais e setoriais.
O Brasil conta com uma combinação de recursos – biodiversidade, potencial de geração de energia
limpa, disponibilidade de recursos hídricos, patrimônio
florestal sem comparação no Planeta, abundância de
terras férteis, dentre outros – que o coloca em posição privilegiada para desenvolver-se de forma economicamente viável, ambientalmente sustentável e com
inclusão social.
É fato que as transformações requeridas pela
agenda de desenvolvimento sustentável dependem de
investimentos públicos e privados, além de métodos
inovadores na gestão dos negócios. O contexto doméstico é hoje dominado pelas preocupações crescentes
com a perda de competitividade da indústria brasileira.
Para aprofundar sua contribuição ao desenvolvimento
sustentável, a indústria precisa contar com ambientes
regulatórios e institucionais favoráveis às transformações produtivas e aos investimentos requeridos.
Os temas relacionados à sustentabilidade dos
padrões de produção e consumo ainda não foram
adequadamente integrados à agenda de política industrial e de inovação do Brasil. Em consequência, estas
políticas não geram incentivos para que as empresas
privadas incorram nos custos e riscos inerentes aos
investimentos necessários à transição para uma produção sustentável.
Já irei concluir, Srª Presidente.
Pesam as distorções do sistema tributário brasileiro; os elevados custos e as dificuldades de acesso
ao crédito de longo prazo no Brasil; os escassos ins-
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trumentos da política de Pesquisa e Desenvolvimento
para a sustentabilidade; a instabilidade, inadequação
e administração dos marcos regulatórios na área ambiental; a insuficiência e precariedade dos serviços de
infraestrutura; a insuficiência dos investimentos em
educação e em qualificação dos trabalhadores; bem
como a obsolescência da legislação do trabalho.
Srª Presidente, para finalizar, ressalto que devemos encarar e discutir a questão ambiental dentro
de perspectiva mais ampla que a do desenvolvimento
nacional e dos interesses nacionais. Há uma dimensão
que é da humanidade.
Em um contexto marcado pelos impasses nas
agendas internacionais, o grande desafio é manter
vivo o espírito de negociação e cooperação que tem
gerado, ainda que com muitas dificuldades, compromissos de países desenvolvidos e em desenvolvimento no enfrentamento de desafios globais, como a
erradicação da pobreza e da miséria, a mitigação da
mudança climática, entre outros. Já não se questiona
a idéia da responsabilidade coletiva na articulação de
um futuro sustentável.
Torçamos para que essa ideia se traduza em
ações concretas e que assim possamos garantir às
gerações futuras o legado de um Planeta mais justo,
próspero e ambientalmente equilibrado.
Muito obrigado, Srª Presidente. Agradeço pela
tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Armando Monteiro
pela visão lúcida a respeito de um tema nacional que
precisar ser dada a atenção pelo Governo.
Convido para falar, como orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, quero fazer uma homenagem à nossa
querida e extraordinária Líder e Ministra Rose Marie
Muraro, que havia sido convidada para fazer uma comunicação, uma palestra na Rio+20, na mesma reunião onde falaria também a ex-Senadora e ex-Ministra
Marina Silva e outras autoridades no tema, mas infelizmente Rose Marie Muraro teve uma indisposição e
do hospital enviou, por sua filha Tônia, uma carta com
a sua contribuição, que eu aqui quero ler:
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2012
Caros amigos,
Estou impossibilitada de participar desta
reunião que desejei tanto, pois me encontro
internada no Hospital São Lucas e ainda enfraquecida. [Felizmente Rose Marie Muraro já
se encontra em casa, e bem melhor.] Envio
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minha filha Tônia, diretora do Instituto Cultural Rose Marie Muraro, para me representar e
dizer-lhes que escrevi um artigo sobre o meu
mais recente livro publicado Reinventando
o Capital/Dinheiro, o qual mostra uma visão
completamente nova da economia e explica o
atual paradigma que nem a economia liberal e
nem o marxismo conseguiram. Meu artigo foi
traduzido para a Ethical Markets Review sob
o título Sustainable Money com introdução de
Hazel Henderson, já tendo sido acessado por
um milhão de pessoas.
Para entender um artigo de catorze páginas em uma, quero apenas dizer que rejeitei
os modelos econômicos vigentes como estão
fazendo todos os povos. Usei três tipos de paradigmas inventados por Hazel Henderson:
o ganha-ganha em que a economia leva em
consideração o ser humano total. O dinheiro
sendo apenas medida de escambo não gerava juros. Isso durou praticamente dois milhões
de anos e constituiu o primeiro paradigma
da economia humana. Logo a seguir temos
o segundo paradigma, que é o ganha-perde,
em que o dinheiro gera juros e com isto a desigualdade e violência. Ele abrange dez mil
anos incluindo o período agrário dos grandes
Impérios e os 350 anos do período industrial.
Ambos têm as mesmas características, são
destrutivos e crescem de maneira exponencial porque a tecnologia vai se desenvolvendo
de maneira também exponencial, o que faz
com que o tempo seja menor e o conteúdo
da civilização cada vez mais intenso. Isso vai
até o século XXI, instaurando logo no início o
terceiro paradigma, que será o ganha-ganha,
caso a tecnologia continue se desenvolvendo
à velocidade da luz, como os computadores
e redes sociais, e não mais trate de mercadorias como no segundo paradigma, mas sim
do intangível, que é o conhecimento e a informação a tempo real gratuitamente. E para que
existam faz-se obrigatório que o mundo adote
outra vez uma tecnologia ganha-ganha, mas
de maneira infinitamente superior ao ganha-ganha da Pré-História. Isso é o que querem
todos os povos que estão na rua reclamando
por democracia e dando um basta ao autoritarismo e à violência do segundo paradigma.
Este artigo trata especificamente do terceiro paradigma, mostrando que, caso ele venha a dominar o mundo como desejam todos
os povos que aqui estão [referindo-se àqueles
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que estavam presentes na Rio+20], é preciso
que o dinheiro mude de natureza e não gere
mais juros nem desigualdade. A nova tecnologia é como a luz de um fósforo que, caso se
mantenha sem comunicação, morre. E só se
comunica quando atinge a todos os intangíveis.
E é isso que queremos mostrar, pois
estamos vendo nesta Rio+20 que todos desejam a mesma coisa, democracia, dinheiro que
não gera juros, governança mundial, moedas
alternativas locais e moeda alternativa internacional, destruindo todas as categorias do
segundo paradigma. Já há um grande trabalho
que vem neste sentido cada vez mais rapidamente [ser desenvolvido] como podemos ver
nesta grande reunião da Rio+20, a mais importante do século XXI peio menos até hoje. Se
não conseguirmos chegar ao novo paradigma
ganha-ganha, seremos obrigados a engolir o
violentíssimo paradigma perde-perde do qual
nenhum de nós escapará.
Peço perdão [afirmou Rose Marie Muraro]
de não poder ler pessoalmente meu trabalho,
mas ele pode ser encontrado no Google pelos
nomes em inglês “Sustainable Money” ou em
português “Dinheiro Sustentável”, onde está
tudo explicado com maiores detalhes. Este
trabalho não me pertence, mas pertence a
todos [diz Rose Marie Muraro, no seu espírito
sempre solidário àqueles povos que querem
ter o direito à palavra, o direito à vida, com
dignidade].
Com muito entusiasmo pela possibilidade de ver a destruição ambiental ser revertida,
faço aqui a minha parte e espero a compreensão de vocês.
Um abraço,
Rose Marie Muraro.
Quero solicitar a transcrição, Srª Presidenta Ana
Amélia, do artigo, na íntegra, de Rose Marie Muraro,
denominado “Dinheiro Sustentável”, que pode ser
acessado no site http://mercadoetico.terra.com.br/
arquivo/o-dinheiro-sustentavel. Rose Marie Muraro é
uma das maiores intelectuais brasileiras. É física, escritora e editora.
Publicou livros inúmeros livros polêmicos, contestadores e inovadores dos valores sociais modernos. É uma das pioneiras do movimento feminista do
Brasil. No seu artigo, em que ela descreve o que é o
dinheiro sustentável e fala de como, no século XXI, há
uma nova economia ganha-ganha e um novo tipo de
dinheiro, ela menciona alguns exemplos de como sur-
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giram moedas, inclusive ao tempo de John Maynard
Keynes. Ela chega aqui a dizer:
As moedas ganha/ganha, fatalmente,
terão que ser moedas locais e gerenciadas
pelas comunidades elas mesmas. E de locais
irão passando a nacionais e, finalmente, a uma
moeda universal complementar. Chamaremos
a estas moedas todas de moedas complementares. Ela surgiram no século XIX, inventadas
por Sylvio Gesell e ao tomar conhecimento
delas o próprio John Maynard Keynes disse:
“Vocês vão dever a Sylvio Gesell muito mais
do que deverão a Marx.”
Dentre os exemplos citados por Rose Marie Muraro está que, no Brasil, nos anos 90, criou-se a primeira moeda complementar em uma favela infecta de
20 mil habitantes no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.
Em dez anos lutando contra tudo e contra todos,
o seu introdutor, Joaquim de Melo, conseguiu introduzir o palma, lastreado em reais, a moeda brasileira
onde uma palma valia R$1,00, começando com R$2
mil, uma quantia mínima. Pouco a pouco, a favela foi
melhorando, foi sendo saneada. No inverno, a chuva
chegava até o pescoço das pessoas, ganhou mais lastro
de organizações nacionais e estrangeiras. Chegou ao
conhecimento do Presidente Lula, e o Banco Central
Brasileiro, em vez de colocar a moeda na ilegalidade,
incentivou-a, e hoje já existem, com Joaquim de Melo,
53 bancos comunitários e locais no Brasil inteiro. E o
Conjunto Palmeiras já é um bairro de classe média totalmente urbanizado e ecológico. Eu estive lá e posso
testemunhar.
Além deste, há pelo menos mais cem bancos
também espalhados pelo Brasil nos bolsões de miséria, ajudando os mais pobres a saírem dela, todas...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ... lastreadas por reais emprestados à comunidade
pelo BNDES.
A propósito, Srª Presidenta, na próxima sexta-feira, o Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas
de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde
Pública da Universidade de São Paulo realiza e tem o
prazer de convidar todos para o I Seminário Intersetorial NUPSI-USP – Invenções Democráticas frente aos
desafios do precariado: o encontro da Renda Básica
com a Economia Solidária.
O seminário receberá o Prof. Guy Standing, co-Presidente da Rede Mundial da Renda Básica, autor
de The Precariat: The New Dangerous Class, que pronunciará conferência intitulada “Uma agenda progressista na perspectiva do precariado”.
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Eu ali comentarei esse trabalho, assim como
também estará presente...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
o Prof. Paul Singer, Secretário Nacional de Economia
Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego; a Drª
Rosane Maia, da Direção Técnica do Dieese; o Prof.
Oscar Zalla, coordenador da Incubadora de Tecnologia
Social e Economia Solidária; o Prof. David Calderoni.
Todos são convidados, dia 29 de junho, a partir
das 19 horas, no Auditório João Yunes da Faculdade
de Saúde Pública da USP, na Avenida Doutor Arnaldo, 715, em São Paulo, perto do Metrô das Clínicas.
Muito obrigado, Srª Presidenta, Senadora Ana
Amélia.
Peço para transcrever, na íntegra, o artigo de
Rose Marie Muraro, publicado no Mercado Ético e
correspondentes.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
O dinheiro sustentável1
Rose Marie Muraro2
Vamos tomar como paradigma da história econômica, social e política da humanidade os critérios
usados por Hazel Henderson, economia ganha/ ganha,
ganha/perde e perde/perde, completamente diferentes
dos critérios economicistas usados pelos economistas
convencionais. Segundo este critério só existe três tipos
de modos de produção (ampliados e não marxistas).
O primeiro toma toda a Pré– História em que é usado
por hominídeos e homo sapiens, o paradigma ganha/
ganha:, isto é o escambo simples, e/ou o escambo
mediado por um tipo de objeto, ou objetos, que servem como parâmetros para medir o valor dos produtos.
Sejam eles conchas, pedras, gado, alimentos, sal (de
onde a palavra salarium, que em Latim designava o
salário recebido por todos os assalariados) ou moedas de metal, mas que não geravam juros. Era então
uma economia ganha/ganha, ou em que ninguém saía
perdendo nem ganhando. Era um preço assumido pelo
comprador e pelo vendedor, ou melhor, aqueles que
faziam o escambo.
¹ http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/o-dinheiro-sustentavel/
em. [Acesso 27/06/2012]
² Rose Marie Muraro é uma das maiores intelectuais brasileiras. É
fisica, escritora e editora. Publicou livros polêmicos, contestadores
e inovadores dos valores sociais modernos. Também foi uma das
pioneiras do movimento feminista no Brasil. (A autora/Ethical Markets/Mercado Ético)
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Isto durou mais de dois milhões de anos, pois o
Período Histórico começou no máximo há ‘cinco mil
anos. As moedas de ouro/prata foram inventadas pelos lídios no século VI a.C. E estas eram moedas que
geravam juros e, portanto, desigualdade. Assim começou uma nova relação entre os seres humanos; a relação ganha/perde, onde as guerras tomam um sentido
completamente diferente das guerras em busca de
território ou alimentos da Pré– História e do inicio do
movimento agrário que ainda começa no fim da Pré-História, isto é, dez mil anos atrás. Agora as guerras
são muito mais freqüentes e se fazem em busca não
só mais de território como de poder e dinheiro. O poder
é mais verticalizado do que nunca, até se formarem os
grandes impérios da antiguidade, inclusive o Império
Romano, a Idade Média, o período Industrial que intensifica muito a desigualdade entre os seres humanos
e onde se criam os estados, as leis, e um novo tipo de
poder baseado no dinheiro. Agora se luta por dinheiro.
Ou melhor, quando um grande período termina
e nasce outro período monetário mudam-se todos os
valores políticos e éticos. As relações não são mais de
compartilhamento dos bens pelo grupo inteiro, mas de
competitividade dentro dos grupos, o que cria um tipo
de crueldade muito diferente, onde se cria a ganância
e a avareza. E o Estado se torna a maneira legal de
exercê-las. O período ganha/perde é um período em
que o homem passa a ser o lobo do homem, de acordo com Thomas Hobbes. A principal diferença entre
os dois paradigmas é que eles não nascem ao mesmo
tempo, mas de acordo com a natureza da tecnologia
inventada.
A tecnologia de fundir os metais torna de dez mil
anos para cá, os seres humanos capazes de se fixar
na Terra, graças aos processos de cultivá-la e ara-lá,
especialmente o arado que precisa de trabalho pesado
para manobrá-lo. Nasce assim a sociedade escravista
que não existia na Pré-História, e que de formas diferentes existem até hoje.
Na Pré-História não havia Senhores e escravos,
mas sim amigos e inimigos com o mesmo tipo de honra. E este tipo de relação que eu chamaria de guerreira, mas compartilhada, passa a ser dominada pela
relação competitiva ganha/perde, senhores/ escravos.
A natureza do estado muda e os mais violentos
ficam com a sua posse, e são endeusados. Eles se
consideram deuses ou filhos de deuses. E mais tarde,
estarem na realeza por direito divino.
Enquanto isto, a tecnologia vai se sofisticando e
não é mais serva da vida humana como na sociedade cooperativa. Ela é mortal para as grandes maiorias
dominada, porque só serve àqueles que podem pagar,
e até hoje é assim.
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Há uma relação simbiótica entre tecnologia e
dinheiro, e é aqui que queríamos chegar. Aqueles
que são tecnologicamente menos avançados perdem
sempre a luta para aqueles que tem o domínio da tecnologia. Citaremos um exemplo dos últimos séculos:
os indígenas que habitavam as Américas e os negros,
que em sua maioria foram escravizados e que ainda
estão numa relação não competitiva entre grupos e,
portanto, não podem resistir ao armamento pesado
dos colonizadores.
Neste paradigma quando se passa de uma fase
para outra mais avançada, os que tem menos tecnologia acabam sempre perdendo, inclusive suas próprias
vidas. E os que dominam a tecnologia acabam sempre
ganhando. A natureza da simbiose entre tecnologia e
dinheiro torna-se cada vez mais sólida e acelerada.
Aqui podemos perceber muito claramente a relação de
aceleração entre paradigmas; o período ganha/ganha
tem aproximadamente dois milhões de anos, o período
ganha/perde começa há vinte mil anos. A aceleração
do período agrário dura quase todos os últimos dez
mil anos quando ela é substituída pelo poder industrial
e o Estado industrial. Isto há trezentos anos apenas,
desde meados do Séc. XVIII.( Revoluções Francesa,
Americana e já no Séc. XX, Russa.), mas a relação
continua sendo a mesma de senhores/escravos nos
dois subperíodos da relação ganha/perde: o agrário, o
industrial e também o depois da revolução russa, em
que os oprimidos deveriam ser libertos como nas duas
outras, mas também não foram. Pois não se tocou na
principal relação que é a do dinheiro e da tecnologia.
O século XXI: Uma nova economia ganha/ganha, e
um novo tipo de dinheiro
Isto vem durando até o Séc. XXI, no qual a tecnologia dá um salto qualitativo enorme. Não é mais
a tecnologia de baixa velocidade que se usava até a
segunda metade do Séc. XX, mas as tecnologias de
altíssima velocidade (a velocidade da luz) como os
computadores e todas as invenções derivadas deles.
Agora, os acontecimentos que se passam em uma parte
do mundo são conhecidos em tempo real pelo mundo
inteiro. Isto muda radicalmente as relações humanas e
com elas a natureza da economia e da política.
Aqui temos que falar sobre o mesmo problema
que apareceu quando o primeiro paradigma (ganha/
ganha) foi sobrepujado pelo segundo (ganha/perde)
que tinha maior conhecimento da tecnologia e por isso,
dominou os pré históricos de outras etnias. Deles ainda
hoje resultam alguns resquícios, mas sempre estão nas
classes mais baixas. O grande fenômeno que agora já
podemos perceber é que esses oprimidos e todos os
oprimidos do mundo já podem adquirir consciência da
sua opressão e reagir.

59

Junho de 2012

Como exemplo, tomaremos a primavera dos países árabes, em que a grande maioria da população
rejeita a miséria, à qual são submetidos por alguns ditadores crudelíssimos e desumanos. Os oprimidos em
geral vencem armas, pacificamente, exigindo democracia econômica, isto é que o dinheiro e as riquezas não
fiquem apenas em poucas mãos como nos sistemas
anteriores, mas circulem pela população inteira começando um movimento de ganha/ganha. A mesma coisa
está acontecendo nos países europeus e nos Estados
Unidos, onde os mais ricos manipularam as riquezas
através das crises econômicas que não são naturais,
mas sim fabricada de acordo com seus interesses.
A finalidade dessas crises econômicas é reconcentrar a renda, por exemplo, na ultima crise de
2007/2008, 96% da riqueza do mundo se encontrava
em poder dos 8% mais ricos e dentre estes, dos 1%
extra ricos, uma classe que não existia antes.
Existe hoje uma classe dominante, uma classe
dominada e, uma classe de super dominante que domina dominantes e dominados. e a que chamaremos
de Senhores do Dinheiro, que se concentram principalmente, no setor financeiro ou no do pós industrial
das novas invenções eletrônicas.
Nos Estados Unidos e nos países europeus também vemos a mesma revolta dos países árabes. Eles
vão às ruas para não serem obrigados a pagar “a
farra” do setor financeiro das crises de 2001/2002 e
2007/2008, em que o FMI e outras instituições internacionais controladoras da economia do mundo inteiro
lhes impõem: austeridade fiscal ao contrario da antiga
frouxidão neoliberal; cortes de aposentadorias, salários
e do bem estar social que empobreceu enormemente estas nações que durante o período ganha/perde
eram dominantes, mas hoje estão em rápido declínio.
O que temos a dizer agora é que a democracia
política vem existindo nos últimos séculos, mas não a
democracia econômica, e o que as novas gerações
exigem é uma democracia econômica. Para isso, é
preciso mudar a natureza do dinheiro tornando outra
vez um dinheiro ganha/ganha e com isto, mudar a natureza do estado que volta para as mãos das grandes
maiorias em detrimento dos Senhores do Dinheiro que
são o alvo almejado por todos.
Na segunda década do Séc. XXI, as populações
estão na rua de praticamente todos os países do mundo, inclusive na América do Sul que os especialistas
denominavam de “miraculosamente” equilibrados. Em
2011 foi para a rua mais de um milhão de pessoas no
Chile, principalmente jovens, exigindo maiores recursos para educação e a revolta tornou-se uma exigência
por democracia plena.
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Na China aconteceu uma revolução destas, mas
foi impiedosamente massacrada (a Revolução Jasmin)
e a mídia praticamente não mencionou por ser dominada pelas classes mais ricas.
Agora o desejo de igualdade, fraternidade e liberdade, finalmente, começa a se difundir em profundidade graças ao facebook e outras ferramentas de
comunicação, que não podem ser controladas e estão
acelerando ainda mais estes movimentos.
Não sabemos onde isto vai parar. Mas tem que
parar, porque agora ou se transforma o mundo instalando-se o paradigma ganha/ganha, ou se instalará o
violentíssimo paradigma perde/perde em que todos
acabaremos perdendo, porque está sendo envolvido
o excessivo uso dos recursos naturais. Hoje, estamos
usando uma Terra e meia, isto é, uma Terra e mais 50%
do que ela pode dar. O preço das commodities não
deve baixar mais, pois cada vez há mais habitantes e
menos alimento. Ou chegamos a um novo paradigma
ganha/ganha igual ao da Pré-História, mas infinitamente
mais sofisticado, ou, se não, pereceremos todos. Por
isso, chamamos esse terceiro paradigma de vida, de
paradigma ganha/ganha, que ainda pode ser substituído pelo terrível perde/perde.
As moedas complementares e a moeda universal
A primeira coisa que está se fazendo é mudar a
natureza do dinheiro. Em todas as partes do mundo,
principalmente nos bolsões de miséria, estão aparecendo moedas escriturais que são controladas pelas
comunidades mais pobres e excluem os ricos.
Numa primeira fase, habitam em conjunto a moeda ganha/perde e a moeda ganha/ganha, isto começa
acontecer na segunda metade do Séc. XX. Vamos agora
ver como funcionam estas moedas a que chamamos
de moedas ganha/ganha, ou moedas complementares.
As moedas ganha/ganha, fatalmente, terão que
ser moedas locais e gerenciadas pelas comunidades
elas mesmas. E de locais irão passando a nacionais
e, finalmente, a uma moeda universal complementar.
Chamaremos a estas moedas todas de moedas complementares. Elas surgiram no Séc.XIX inventadas por
Sylvio Gesell e ao tomar conhecimento delas o próprio
John Maynard Keynes disse: “Vocês vão dever a Sylvio
Gesell muito mais do que’ deverão a Marx”.
Os primeiros casos verdadeiramente importantes foram os que se deram na Grande Depressão dos
anos 1930 tanto na Europa, como nos Estados Unidos.
A primeira foi na Alemanha, ainda na hiper-inflação em que o povo estava todo na miséria e faminto.
Um dos empresários alemães, dono de uma indústria
de carvão e falido, não tinha dinheiro para pagar seus
operários, e fez um acordo com eles. Deu-lhes um
carnê com trinta selos que podiam ser usados como
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moeda em estabelecimentos conveniados com a fábrica, e chamou a esta moeda de wara. Os operários
aceitaram e os selos que eram lastreados por carvão
começaram a funcionar.
Cada vez que um wara do carnê circulava, uma
vez dobrava seu valor, duas vezes triplicava, e assim
por diante. E a população da cidade começou a circular
cada wara trezentas ou quatrocentas vezes. E assim,
conseguiram fabricar pontes, ruas, estradas, e saíram
da miséria absoluta. O êxito desta firma foi tão grande
que daí a dois anos, mais de duas mil’ firmas estavam
usando o mesmo sistema com nomes diferentes, e todas essas moedas eram delimitadas localmente.
Quando o Banco Central alemão soube, ficou
apavorado temendo que a moeda oficial fosse substituída pela moeda complementar. E assim, colocou-a
na ilegalidade. E o povo voltou à miséria absoluta. E
foram os operários e as mulheres que elegeram Adolpho Hitler em 1933.
Na Áustria houve caso semelhante; um prefeito
de uma prefeitura falida só tinha quarenta mil schillings, que era a moeda austríaca e colocou em circulação não o schillings ,mas quarenta mil worgls lastreados pelos schillings. E a Áustria também viveu um
período de prosperidade até 1937, quando o Banco
Central também colocou o worgls na ilegalidade pelo
mesmo motivo.
Nesse ano deu-se o auschluss, isto é, a anexação da Áustria pela Alemanha por vontade do povo
austríaco. Temos a dizer que Hitler foi financiado pelo
dinheiro dos que ficaram extra-ricos na Grande Depressão de 1929, vendendo suas ações no pico que
também financiaram Lênin.
Na segunda metade dos anos 30, a moeda chegou aos Estados Unidos, que estavam também na
miséria e se chamava Stamp Scrips que acabaram
trazendo prosperidade a essa nação. Esta moeda
chegou no fim da década as mãos de Irving Fischer,
o maior economista da época e diretor de Harvard que
a levou a Roosevelt dizendo-lhe: “Presidente, esta moeda pode acabar com a Grande Depressão em três
semanas”. Roosevelt apavorado a pôs na ilegalidade
dando ao povo um pouquinho de dinheiro (New Deal),
e um pouco mais tarde estourava a Segunda Guerra
Mundial, e depois aconteceram os primeiros bombardeios de Pearl Harbor.
E foi apenas a Segunda Grande Guerra por meio
da maior violência criando-se o complexo industrial militar, que Estados Unidos e depois Europa se tornaram
os países mais ricos do mundo.
Mas as moedas complementares locais continuaram agindo em alguns países europeus, principalmente
na Suíça (wir) onde existe até hoje coabitando com a
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moeda oficial, o que tornou a Suíça o país economicamente mais estável do mundo, até recentemente. Mais
tarde no terceiro quarto do século, elas se espalharam
pelo mundo inteiro, principalmente, no “terceiro mundo”
onde pouco a pouco foram diminuindo a miséria. Hoje
já existem cerca de cinco mil moedas complementares
no mundo inteiro.
No Brasil, nos anos de 1990 cria-se a primeira
moeda complementar numa favela infecta de vinte mil
habitantes, chamada Conjunto Palmeiras. Em dez anos,
lutando contra tudo e contra todos, o seu introdutor Joaquim de Melo conseguiu introduzir o Palma lastreado
em reais (a moeda brasileira), onde uma Palma valia
um real, começando com dois mil reais, uma quantia
mínima. Pouco a pouco a favela foi melhorando, foi
sendo saneada (no inverno a chuva chegava até o
pescoço das pessoas), ganhou mais lastro de organizações nacionais e estrangeiras, inclusive chegando
ao conhecimento do presidente Lula.
O Banco Central brasileiro em vez de colocar a
moeda na ilegalidade, incentivou-a e hoje já existem,
com Joaquim de Melo, 53 bancos comunitários e locais
no Brasil inteiro. E o Conjunto Palmeiras já é um bairro
de classe média, totalmente urbanizado e ecológico.
Além destes há ao menos mais cem bancos também
espalhados pelo Brasil, nos bolsões de miséria, ajudando os mais pobres a sair dela. Todas lastreadas por
reais emprestados à comunidade pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Esperamos que este número cresça exponencialmente. Já há países em que elas são adotadas com
grande êxito. A Nova Zelândia, por exemplo, paga e
com muito êxito, todo o seu welfare com excelentes
resultados em moedas sociais.
Com a chegada das crises 2001, 2007-2009, que
ainda não acabou e está se tornando uma recessão
mundial profunda, o valor do dólar está declinando
como moeda de reserva internacional e já se pensa
na criação de uma moeda universal, um pouco nos
mesmos princípios que o Bancor proposto por Keynes em Bretton Woods, que seria uma moeda universal independente de todos os países, mas que o
representante dos Estados Unidos Larry White trouxe
para ser o dólar. E daí começou a história da grande
potência hegemônica, que possuía a moeda universal hegemônica, que era moeda de troca para todo o
comercio internacional.
Hoje este quadro está sendo todo mudado e já
se compram, com a chegada da Segunda Depressão,
moedas internacionais denominadas em euro, em yen,
e principalmente agora em ouro, que teve sua cotação exponencialmente aumentada, chegando a ser a
maior da história. Mas isto é apenas um paliativo. Já
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existem muitos economistas pensando numa moeda
complementar internacional sustentável, independente
de todos os países.
A moeda universal e o futuro: O terceiro paradigma
Como afirmamos, anteriormente, estão coabitando violência e pacifismo na maior parte do mundo neste
momento, isto é, os métodos do segundo e os métodos ganha/ganha que formam o Terceiro Paradigma.
A partir da moeda social, as camadas mais baixas estão tomando consciência da sua opressão no
mundo inteiro. E essas reuniões comunitárias estão
formando uma nova consciência da sua dignidade,
que não tinham no Segundo Paradigma.
A principal característica do Terceiro paradigma
(ganha/ganha) é a consciência da desigualdade e a
luta concreta, contra ela praticamente no mundo inteiro, muitas vezes sacrificando as vidas de centenas
de milhares de pessoas como no mundo árabe. O que
vale acentuar é que a moeda local tem que ser complementada por uma moeda universal que mude os
parâmetros do comercio internacional. Caso contrário,
este trabalho dos pobres levará muito mais tempo do
que precisa.
O que escreveremos a seguir foi baseado no livro
A Moeda Universal (Editora Ciência Moderna, 2011.
Rio de Janeiro) de Geraldo Ferreira de Araújo filho.
Ao qual, acrescentamos nossos comentários para
aproveitá-lo e ampliá-lo.
A moeda universal é o segundo item do Terceiro
Paradigma. Ela seria mais ou menos uma ampliação
do DES (Direito Especial de Saque do FMI). Atualmente, este DES é uma composição de quatro moedas:
dólar, euro, yen e libra, que são o lastro dos empréstimos feitos às nações. Cada país coloca uma pequena
parte de suas reservas para fazer parte deste lastre,
numa destas quatro moedas. Esta é a maneira de agir
do Segundo Paradigma, que privilegia os países ricos
em detrimento dos pobres, pois são as moedas mais
caras que determinam o valor das moedas menores.
No Terceiro Paradigma a moeda universal, que no
momento chamaremos de criterium-conceptum seria
uma reunião das moedas de primeiro trinta ou quarenta países, e depois numa fase posterior, dos 192
países do mundo. Em que critério isto seria baseado?
Formando-se um lastro completamente novo para
este Valor de Reserva do Desenvolvimento Sustentável
(RVDS), que não teria mais o dólar como carro-chefe
e sim, uma média de todas as moedas do mundo. Não
mais baseado no PIB que é apenas a contagem econômica das riquezas e serviços do país, mas sim um
espectro muito maior e que abrange todas as necessidades humanas.
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Alguns deles serão referidos a seguir, mas antes
temos que ter consciência da mudança profunda que
a soma de todos esses valores e a sua média baseado na nova moeda o VRDS a que estamos chamando
de criterium-concemptum terá, por exemplo, os países
que tem maior PIB poderão estar em um ranking muito inferior de países mais pobres, porém muito mais
equilibrados. Os valores principais serão o seguinte:
– a abrangência do comprometimento com a rejeição da guerra;
– o alcance do envolvimento com a preservação
ambiental, incluindo a pesquisa de matrizes energéticas sustentáveis e o seu uso concreto;
– a disseminação do conhecimento e das relações dos povos dentro de suas próprias fronteiras e
com os outros: guerra civil, terrorismo;
– investimentos em inovação na solidariedade
em debelar a fome dentro e fora das suas fronteiras
(ajuda humanitária a países em grave perigo de fome);
– implementação de programas de inclusão digital;
– desenvolvimento de estudos que visem expandir
a qualidade do conceito habitacional de massa, incluindo o nível de melhoria dessas habitações;
– financiamento de pesquisas em prol de melhoria
da saúde e ações concretas nesse sentido;
E também, elementos do PIB integrados a estes
valores mais importantes: a produtividade industrial, a
liquidez bancária, a idoneidade mercantil, o percentual
de empregabilidade, a capacidade de autofinanciamento, a abrangência do mercado interno, o tamanho
do PIB e o nível de renda per capita, o coeficiente de
Gini que mede o nível de desigualdade entre as classes sociais.
Obviamente, quando este consenso amadurecer
e envolver todos os países do planeta, outros itens
aparecerão. Por exemplo, concretamente: frente a esse
cenário, a mesma medida que um país possa ganhar
pontos por uma produção vigorosa (auto PIB), parte
deles pode perdê-los pela não contemplação do respeito por determinados princípios ecológicos.
Na mesma linha, uma renda per capita pouco expressiva perde parte de sua dimensão negativa quando
implementados investimentos voltados para o aprimoramento acadêmico em todos os níveis.
Melhor explicitando: a Reserva de Valor deixa de
ser representada por pedaços de papeis ou de metais
e desloca-se para a efetiva capacidade de ajuste de
cada uma das nações em cada um dos itens estabelecidos pela RVDS.
O somatório e os diversos pesos dados a cada
item serão colocados na internet à disposição de qualquer cidadão que os queira conhecer, e o centro que
deverá regê-los será semelhante ao FMI ou, particu-
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larmente, um novo FMI que irá atuando com esses
novos valores. Como veremos adiante.
Antes de prosseguirmos vamos ver que o que
afirmamos até agora já muda no antigo sistema. O
mais importante de todos será a realidade concreta e
uma governança mundial colegiada que até agora foi
fruto de apenas alguns visionários. Em segundo acabarão as Reservas de Valor, que hoje nada mais significa que um sorvedouro de recursos que ficam em
stand by sem qualquer vocação produtiva no país que
a produziu, tais como o superávit primário e as reservas internacionais que todo país possui em dólar. Não
haverá mais necessidade deles, que podem servir para
o desenvolvimento pleno do trabalho de progressão da
melhoria devida dos povos, dentro do seu país.
Em terceiro lugar, acabará as moedas hegemônicas que não existirão mais com todas as suas consequências: os países menores perderão ou ganharão
ao sabor dos caprichos da moeda americana, que hoje
estão fazendo o mundo inteiro pagar pela crise violenta
que estamos vivendo. Portanto, estas moedas locais
e a moeda internacional serão fatalmente anticíclicas
e as crises produzidas pelos Senhores do Dinheiro
deixarão de existir. Aparecerá o seu caráter de crises
fabricadas e não crises naturais, como querem os economistas conservadores.
Outro fator importante é que as nações passam
a ser qualificadas, unicamente, pela abrangência de
seus desempenhos internos. A derrocada de uma não
trará mais como agora a derrocada de outras. Finalmente, acabará o efeito dominó. E um novo tipo de
globalização estará vigorando.
Também nesse organismo internacional se concentrarão diversos técnicos que, em missões itinerantes,
atenderão os governos que solicitarem apoio para o
estabelecimento de planos diretores que contemplem
metas plausíveis de desenvolvimento sustentável sem,
no entanto, exercerem qualquer papel coercitivo na
implementação das providencias sugeridas.
O que é na realidade o criterium-concempetum?
Agora vamos expor o que é na realidade, a RVDS,
ou criterium-concemptum. Este é apenas uma moeda
virtual, e portanto, ninguém pode comprá-lo ou vende-lo. E servirá apenas como parâmetro para o comercio
internacional, evitando todas as suas distorções como,
por exemplo, o pagamento de porcentagens ao dólar
na compra ou na venda.
Por isso, extiguem-se, as aflitivas cotações diárias,
ou até mesmo horárias, que hoje calculam o valor da
cesta de moedas frente ao dólar. Portanto, o criterium-conceptum não está sujeito a nenhuma especulação,
é apenas um moderno mecanismo de ajustamento das
relações cambiais no Terceiro Paradigma.
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Em outros termos, cada moeda de cada país
será isso mesmo. O dólar americano, o dólar canadense, o euro francês, o euro grego e assim por diante
para todos os países do mundo. Os blocos de nações
serão transformados num bloco mundial colegiado e
democrático. Esta é a verdadeira globalização, absolutamente necessária para que se desenvolva o Terceiro Paradigma.
Portanto, se desde o princípio do período de conversibilidade essas reservas começarem a ser utilizadas
para suprir as deficiências de adaptação aos parâmetros
garantidores do “novo dinheiro” – A RVDS – os países
aumentarão consideravelmente suas chances de as
fermentarem e, consequentemente, de fazerem-nas
valer mais do que representavam em dólar no início
do processo, isso, obviamente, variando ao sabor dos
resultados qualitativos dos investimentos aportados em
suas respectivas economias internas.
Este período de adaptação será um período longo,
mas muito importante para o dialogo internacional. Cada
valor uma vez já convertido em criterium-conceptum terá
um valor X valendo 30% de 1 criterium-concemptum,
Y valendo 78% e Z 13%, por exemplo. Melhorá-las na
classificação dependerá, exclusivamente, da atuação
interna de cada nação frente aos fatores estabelecidos
como sendo as metas universais a serem perseguidas.
Com todas essas considerações estaremos vendo como o dinheiro do antigo primeiro mundo já está
acabando. Cada país deve mais do que seu PIB. Tudo
isto poderá ser mudado quando for implantado o uso
pleno do criterium-concemptum, a única Reserva de
Valor do Desenvolvimento Sustentável, possível.
Como funciona o concreto?
Operacionalmente, a nova moeda pouco difere
dos padrões que vigem hoje. O como “fazer criteriuns-concemptuns, por exemplo, continua vinculado às operações de importação/exportação, ou seja, exatamente
como hoje são “feitas” as divisas em dólar.
O que se altera, como já vimos, é o modo de
cálculo do efetivo valor de cada uma das moedas nacionais frente a esse novo padrão que se desvincula,
por inteiro, das questões conjunturais da atual “nação-padrão”, nos caso os Estados Unidos da América do
norte, agregando, inclusive, forte blindagem, de forma
a impedir que aquele país continue repassando sua
inflação para o planeta, que compre petróleo com dinheiro do resto do mundo ou atrele ao seu mercado
megaespeculativo – compulsivo inflador de bolhas – os
esforços produtivos das demais nações.
Assim, o criterium-concemptum é um cartão de
crédito virtual, que não gera juros, e que passa uma
moeda imediatamente para o outro país, de acordo
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com os valores atribuídos a cada uma delas em RVDS
pelo Comitê Colegiado de todos os países.
O contato entre uma moeda e outra, portanto,
dá-se por intermédio de uma contabilidade virtual. E
o valor, tanto de uma quanto de outra não dependerá
mais das conjunturas, quer do que restou da economia
americana, quer do que restou da do resto do primeiro
mundo, Japão e União Européia, mas sim dos específicos desempenhos individuais internos de cada país
frente aos parâmetros da RVDS.
É claro que um investidor individual ou corporativo japonês, por exemplo, poderá continuar aplicando
seus recursos nas bolsas de Nova Iorque, de Londres
ou de São Paulo. E sem dúvida que isso continuará
acontecendo.
Só que como é operação que tem como ponta
aplicadora o espaço territorial Japonês e como ponta
tomadora o dos Estados Unidos, da Inglaterra ou do
Brasil, a única forma de operacionalizar essa transação
é via yen que, contabilizado em criterium-concemptum,
já aterriza por lá em dólares estadunidenses, libras
esterlinas ou em real brasileiro.
Não há a menor hipótese de esse investidor fazer
algum tipo de operação extra fronteiriça, relativamente
ao que for utilizando-se de alguma outra moeda que
não seja a da origem territorial do recurso financeiro.
Uma futura desaplicação da totalidade ou de parte
desse quantitativo, obviamente, seguirá a mesma rota:
dólar estadunidense, libra esterlina ou real/ criterium-conceptum/yen.
Da mesma forma, inexiste a hipótese do país
destinatário da remessa não receber o valor a ser creditado em outra moeda que não a sua própria. O dólar
estadunidense circulará exclusiva e especificamente
em território americano, a libra esterlina no Reino Unido e o real no Brasil. Idem para o yen, relativamente
às Ilhas Japonesas.
Ou seja, ninguém, seja pessoa física ou jurídica,
pode dispor, dentro dos territórios em que atuem de
outro tipo de moeda senão a que a daquele próprio
país. Cremos que isto já ficou muito claro.
É obvio, no entanto, que o citado investidor japonês ou qualquer outra pessoa física ou jurídica poderá
ter uma conta corrente, em seu nome ou no nome de
alguma organização, em dólares americanos, canadenses ou em peso mexicano, por exemplo, desde que
estejam depositados, especificamente, em alguma instituição financeira baseada no território dessas nações.
Evoluindo um pouco mais: se além do Japão, dos
Estados Unidos, do Canadá e do México esse investidor fictício também tiver conta corrente em um banco
no território francês e se predispuser a aplicar na Ale-
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manha, o processo será exatamente o mesmo: euro
francês/Criterium-Concemptum/euro alemão.
No caso do turista comum, assim como já acontece hoje, a utilização do cartão de crédito, de débito
e de saque é a melhor pedida haja vista que a única
coisa que muda é o fator de conversibilidade que, pura
e simplesmente, deixa de ser o dólar americano.
Ou seja, não há solução de continuidade. Os mecanismos operacionais existentes, se aplicam todos
eles ao criterium-concemptum.
Ratificando, o Criterium-Conceptum tem como
finalidade precípua duas funções primordiais: erradicar do consciente coletivo planetário a noção de que
moeda é algo diferente que um mero padrão de conversão e de definir, territorialmente, o valor de cada
uma das moedas regionais, que será determinado em
função das analises dos aproveitamentos nos deveres
de casa que deverão ser aprontados, especificamente,
por cada país de per si.
No entanto, se for para melhorar o valor de cada
moeda, nada impedirá cada país de copiar de outros
as atitudes que melhorem a sua cotação como, por
exemplo, proteger mais as suas florestas ou diminuir
a sua pobreza (índice de Gine).
Dá para ver agora como essa moeda é anticíclica, isto é, acaba com as crises, as bolhas ou de que
as moedas sejam obrigadas a ceder aos caprichos
da moeda hegemônica, por exemplo, aumentar a sua
inflação porque o dólar tem que pagar compromissos
muito acima do seu poder aquisitivo, desvalorizando
assim a sua moeda; comprar moeda com a valorização do dinheiro de outros países; e assim por diante.
Por isso, afirmamos que o criterium-concemptum
acaba como moeda hegemônica e toma seu verdadeiro lugar. Ele será dólar estadunidense dentro dos
Estados Unidos, dólar canadense dentro do Canadá,
libra esterlina dentro do Reino Unido, real no Brasil,
o efeito dominó das moedas, graças a existência do
criterium-concemptum como RVDS.
Acabam-se assim, também, as torturantes variações de dólar no mercado de câmbio flutuante.
Nossa proposta é embrionária. É imperfeita. É
conceituai. Longe de nós, portanto, estarmos pretendendo esgotar o assunto.
Pelo contrário. Somos, meramente, protótipos.
O primeiro minuto de uma partida que deverá
arrastar-se por todo o seu tempo regulamentar, reservando-nos as emoções das grandes jogadas, dos
erros e acertos dos árbritos e do virtuosismo dos profissionais que adentrarem o campo.
No entanto urge que comecemos, com seriedade, a pensar na criação de uma moeda sem a face e
os cacoetes de qualquer nação.
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Como está é injusto. Como está é tortuoso. Como
está é censurável. Como está é desonesto. Como está
não dá mais para ficar.
Como exemplo típico, vejamos o caso do real. Deflagrada a crise brasileira em início de outubro de 2010,
o dólar estadunidense variava por aqui no patamar de
1,50 real. Desnudada a economia americana – todo
o sistema bancário no vermelho, toda a indústria automobilística quebrada, todo o comércio sem ter para
quem vender – em menos de um mês o dólar quase
dobrou seu valor por aqui.
A entrada do Brasil nos organismos internacionais, juntamente com outros emergentes, não apenas
colocou peso como desbancou o alquebrado G-8, até
então o diretório econômico planetário, redefinindo
toda a hierarquia de poder e contribuindo, sobremaneira, para a solidificação do G-20 como o centro das
articulações econômicas globais.
Com o G-20 tomando parte, diretamente, dos
processos de decisões do sistema financeiro global, na
prática isso nada mais significa que já está em pleno
andamento uma nova ordem internacional.
Em dois de abril de 2009, aconteceu a primeira
reunião do G-20 em Londres. Os tópicos dominantes versaram sobre uma regulamentação consistente
para o mercado financeiro internacional, incluindo-se
aí as chamadas zonas de paraísos fiscais e a revisão
da própria conceituação filosófica de todo o sistema
bancário, mais notadamente em relação aos da Suíça, Áustria e Luxemburgo, velhos conhecidos como os
grandes estimuladores da evasão dos impostos que,
obviamente, não lhes pertencem.
E enquanto América e o Reino Unido uniam forças em defesa dos estímulos fiscais como mola mestra
para a recuperação econômica, Alemanha e França
contrapunham-se e exigiam maior regulação do sistema financeiro internacional.
De toda forma, o planeta Terra cansou de acalentar as ancestrais mesmices e se prepara para dar
início a um desenvolvimento em bases sociomorais bem
mais consistentes que as que vinham sendo exercitadas pelas, até então, nações líderes.
Portanto, não há hora, lugar e momento mais
adequado para que a idéia da moeda universal seja
apresentada e, seriamente, discutida.
Conclusão
Funcionam assim os três paradigmas da história
da humanidade. Caso não tenhamos moedas locais e
também, uma moeda universal diferente da atuai, que
não gere juros, as coisas estarão como sempre foram:
mais do mesmo. Só que piorando, exponencialmente,
a cada dia até começarmos o violentíssimo paradigma
perde/perde. Qual você prefere?
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Quanto ao papel da mulher temos a dizer que
este artigo foi todo escrito numa perspectiva de gênero. No primeiro paradigma a mulher era o gênero
dominante porque ela era quem paria e o homem não
tinha conhecimento do seu papel na procriação. Assim,
na Pré-História os grupos eram pacíficos e a relação
entre homens e mulheres e os filhos eram amorosas.
A grande Deusa era a Terra, de onde todos saíam e
para onde todos voltavam, conforme já vimos exaustivamente em toda nossa obra.
No segundo paradigma a mulher passa a ser
dominada pelo homem, na maioria dos casos muito dominada, o que lhe dava uma condição de total
dependência do homem. A partir de meados do Séc.
XX, sua condição começa a mudar com a condição do
mundo. Ela sai para trabalhar nas fábricas e começa a
exigir seus direitos humanos. As moedas complementares são 97% manejadas pelas mulheres, pois como
dizem os americanos “man Bond, women network”,
isto é, os homens fazem grupos que se enfrentam, e
as mulheres tendem a fazer negociações e acordos,
ou a tecer redes não violentas.
Se o terceiro paradigma se instalar ele será, como
na história, também um paradigma em que a mulher
terá sua plena individualidade vivida por ela mesma.
Isto é, perderá sua condição de escrava do homem
e passará a ter um papel igual ao deste em todas as
instituições, porque este paradigma deixará de ser
guerreiro e sim, pacífico. O mundo, para sobreviver,
terá que ser, ao menos, andrógeno, isto é governado
por homens e mulheres igualmente.
Há um trabalho das Nações Unidas chamado
Engendering Developement, no qual comparou o status da corrupção, relativamente ao status de homens
e mulheres, e mostrou que naqueles países em que
houvesse maior participação das mulheres nos primeiros escalões, menor seria a corrupção. E isto era uma
co-relação significativa.
Ora, isto vem corroborar a tese central de nosso livro em que as mulheres tendem a ser pacificas e
igualitárias porque biologicamente geram a vida e a
alimentam, e os homens tendem a ser violentos e a
gerar desigualdades. E aqui voltamos a nossa última
pergunta: Qual Caminho você prefere?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, sua solicitação será atendida, Senador Eduardo Suplicy. Cumprimentos pelo
pronunciamento.
Para falar em nome da Liderança do Governo,
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª. Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado,
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da Rádio Senado, aqueles que nos acompanham em
todas as mídias sociais do Senado da República, venho
a esta tribuna hoje com o coração cheio de emoção e
de amor pela terra que me acolheu e que me ensinou
e deu tudo o que tenho na vida pública, principalmente
minhas queridas filhas. E foi a terra que escolhi para
crescer e fincar raízes. Não escolhemos onde podemos
nascer, mas, com certeza, temos o direito de escolher
onde podemos viver.
Não por acaso, adotei, quando prefeito de Manaus, um slogan que se tornou uma marca lembrada
até hoje pelo povo da minha cidade “Manaus, meu Ciúme”, que, em outras palavras, significa Manaus, meu
amor. Ninguém tem ciúmes daquilo que não se ama.
Comecei uma relação com a cidade de Manaus
nos idos da minha quase infância, início de uma pré-adolescência, e comecei a minha vida pública como
vereador da cidade de Manaus.
Aproveito toda e qualquer oportunidade para ressaltar o meu amor, a minha dedicação ao Amazonas,
Estado que me trouxe a esta Casa com uma votação
recorde, especialmente a cidade de Manaus, a capital verde do País, que o mundo conhecerá um pouco
mais em 2014, por ocasião da Copa do Mundo que
orgulhosamente sediaremos.
Fui seu prefeito durante dois anos e oito meses,
entre 1994 e 1996. De lá para cá, nesses quase vinte anos, só tem se consolidado e se solidificado, pela
devoção pela capital amazonense, o meu mais sincero
agradecimento ao povo manauara, que impulsionou
minha vida pública desde que me elegeu vereador,
como disse, em 1992, trinta anos atrás, e contribuiu
decisivamente para conduzir-me uma vez à Câmara
dos Deputados, duas vezes ao Governo do Estado e
agora ao Senado da República.
O slogan “Manaus, meu Ciúme”, não por acaso,
tinha um coração como símbolo. Em todos os mandatos que exerci, procurei retribuir aos habitantes de
Manaus a confiança que em mim sempre depositaram.
Mercê de Deus, trabalhamos incansavelmente,
tanto como Vereador, quanto como Deputado Estadual,
como Deputado Federal, depois como Vice-Prefeito,
Prefeito, seja na Prefeitura de Manaus, seja no Governo de Estado, para desenvolver a cidade de Manaus.
Quando prefeito, lancei um ambicioso programa
de pavimentação na cidade de Manaus, abertura de
novas vias e áreas de convivência celebradas até hoje
pelo nosso povo.
Quando governador, eu e minha equipe construímos avenidas, uma nova tomada d’água, um programa
de saneamento dos igarapés e de ocupação de seu
entorno, o chamado Prosamim, que agora se prepara
para uma nova etapa.
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Em ambas as etapas, nós nos dedicamos dia e
noite a melhorar as condições de educação, de saúde
e de segurança da população. Cheguei a oferecer um
automóvel a quem encontrasse um buraco na cidade
de Manaus. Vejam como são os desafios da vida. Felizmente, nunca tive de pagar essa aposta.
Não por acaso, deixei a administração de Manaus com um recorde de que me orgulho muito: 97%
de aprovação de ótimo e bom àquela altura.
Infelizmente, de lá para cá, apesar do ritmo frenético do seu crescimento, as administrações que se
sucederam em Manaus não deram conta de suas demandas, e algumas delas deixaram degradar setores
que, sob a nossa administração, se fizeram fortes,
como a mobilidade urbana.
Agora se avizinha o pleito para renovação da
administração municipal em todo o País. Volto minha
mente e meu coração para Manaus e me empenho na
busca de uma nova oportunidade para que os graves
problemas com que se defronta a comunidade manauara, acumulados ao longo de anos de administrações ineficientes e incapazes, sejam corajosamente
enfrentados.
Nós, que lideramos o PMDB do Amazonas, estamos trabalhando para escolher, com a ajuda e o indispensável e desprendido apoio do Governador Omar
Aziz e com a participação de todas as forças políticas
que compõem a base de sustentação da Administração
Estadual, nomes de expressão política em Manaus e
no Amazonas para submeter ao julgamento do povo
manauara.
Nomes são importantes, porém programas são
mais importantes.
Muitas vezes, em uma campanha, Srª Presidenta, é mais importante o projeto em que vamos votar
do que os nomes que o representarão. Muitas vezes,
é mais importante saber os compromissos do que os
nomes, ou a beleza, ou o expressivo, mas nem sempre
contundente, marketing político.
Nossa determinação – minha, do Governador
Ornar Aziz e de todas as lideranças que comporão
nossa frente política – é indicar pessoas efetivamente
comprometidas com o futuro de Manaus.
Pessoas dotadas de ideias e de programas que
possam oferecer a essa grande cidade, que se avizinha
dos dois milhões de habitantes, condições de saúde,
educação, saneamento e mobilidade urbana à altura
de um dos maiores centros populacionais do Brasil e
da América Latina, encravado no coração da protegida, preservada e conservada floresta amazônica, no
Estado do Amazonas.
Uma cidade que abriga um dos maiores centros
industriais latino-americanos, a Zona Franca de Ma-
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naus, e o seu Polo Industrial, um conjunto de centenas
de indústrias de vanguarda tecnológica, que emprega mais de 100 mil brasileiros, que afluem a Manaus
vindos de todos os recantos do País, e que fatura por
ano mais de US$40 bilhões.
Precisamos trazer de volta as glórias da Manaus
do séc. XVIII, uma das primeiras cidades do Brasil dotadas de energia elétrica, em função da borracha. Se
for impossível trazer de volta o fausto dos bons tempos
da borracha, nossa obrigação é modernizar Manaus e
atender às mais prementes necessidades de seu povo,
preparando-o para um futuro melhor.
Não podemos permitir a repetição da imagem
deplorável e degradante de centenas de toneladas
de lixo fétido arrastado aos igarapés pelas recentes
enchentes do rio Negro.
Não podemos permitir que dezenas de milhares de pessoas pobres, humildes, vivendo em bairros
densamente povoados de Manaus, sejam privadas de
água potável para beber e fazer sua comida, e sejam
obrigadas a recorrer muitas vezes às águas poluídas
dos igarapés, enfrentando o risco de adquirirem toda
sorte de doenças, endemias e epidemias.
Não podemos permitir que a cidade que se prepara para receber seleções que participarão dos jogos
da Copa do Mundo, em 2014, tenha um dos mais deficientes sistemas de transporte público e de mobilidade
urbana do Brasil.
Assim como fizemos de 1994 a 1996, é preciso
abrir novas avenidas como a Avenida das Torres, que
fizemos agora como governador, para permitir maior
fluidez do tráfego e mais alternativas de mobilidade
para a população.
Manaus precisa, com a maior urgência, de um
eficiente e moderno sistema de coleta de lixo e de
destinação dos seus resíduos sólidos, para evitar o
espetáculo degradante com que nos defrontamos há
poucos dias, com a enchente histórica na cidade.
Estamos muito confiantes de que as lideranças
que nós ajudaremos a eleger em outubro próximo e
que estarão à frente da administração de Manaus
a partir de 2013, com a vontade de Deus e do povo
amazonense, saberão assumir seus graves, sérios e
sempre sinceros compromissos para com a população
e estarão muito atentas aos graves problemas que enfrentarão para mudar a fisionomia da cidade.
Daqui, da tribuna deste Senado, como Senador
eleito pelo voto consciente do povo amazonense e na
condição de Líder do Governo da Presidente Dilma,
estaremos 100% disponíveis para ajudar no que for preciso na execução da ingente tarefa a que se dedicarão
os administradores que os manauaras elegerão, com
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o nosso voto, com o nosso empenho e com a nossa
participação nas próximas eleições.
Todos sabemos das dificuldades financeiras que
afetam os Municípios brasileiros. Sabemos da crise
econômica internacional. Sabemos, sobretudo, dos
impactos que ocorrerão nas capitais. Ao mesmo tempo, estamos conscientes das ações que o Governo
brasileiro tem empreendido para que o Brasil possa
avançar no enfrentamento dessa crise.
É importante dizer que onde é maior a necessidade de recursos para o atendimento aos serviços
sociais, como saúde, educação e saneamento, pressionados pelo crescimento da população e pela inevitável migração, é exatamente nas nossas capitais dos
Estados emergentes.
Entendemos que a ajuda do Governo do Estado
e do Governo Federal é fundamental para que Manaus
possa ofertar aos seus habitantes os serviços essenciais de que eles necessitam e que são assegurados
pela Constituição a todos os brasileiros. Temos absoluta
confiança de que tanto o Governador Ornar Aziz como
a Presidente Dilma Rousseff não medirão esforços
para ajudar os futuros administradores de Manaus a
reerguer a nossa cidade e a autoestima de nosso povo.
A parceria é fundamental e indispensável, como
construímos com o Presidente Lula, quando estávamos
no Governo do Estado, e o Presidente, na Presidência da República. Implementamos inúmeros projetos,
que avançaram, que transformaram, que prepararam
e que ajudaram a preparar Manaus e o Amazonas
para o futuro.
A Presidenta Dilma Rousseff tem dado repetidas
demonstrações e manifestações de apreço e apoio a
Manaus e ao Amazonas. Já visitou, diversas vezes,
Manaus. Abrilhantou, com sua presença, a inauguração da inesquecível ponte sobre o rio Negro, Senadora
Vanessa, e enviou ao Congresso Nacional, mais precisamente à Câmara dos Deputados, proposta para estender por mais 50 anos a Zona Franca e os regimes
de incentivo à Zona Franca e permitir a sua extensão
para a região metropolitana.
Ainda recentemente, a Presidenta Dilma modificou legislação que estava há poucos dias em vigor,
justamente para proteger os incentivos que a Constituição assegura à Zona Franca de Manaus.
Ao tempo em que, de comum acordo com a Presidenta Dilma, decidimo-nos pela permanência na Liderança do Governo nesta Casa, embora acompanhando
muito de perto o desenvolvimento das lides políticas
eleitorais em Manaus, desejo, em primeiro lugar, manifestar o meu agradecimento à nossa Presidenta pela
confiança em nós depositada e manifestada em nota
oficial do Palácio do Planalto no dia de hoje, e também
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pela deferência concedida a uma das regiões, a um
só tempo, mais rica e mais necessitada, ao escolher
um representante dessa mesma região para falar e
agir em nome do seu Governo nesta Casa. Aliás, não
pela primeira vez, porque o Senador Romero Jucá, que
me antecedeu, também representava a nossa região.
Graças a Deus, com a cooperação, a compreensão e a bondade das lideranças desta Casa, a começar pelo querido Presidente José Sarney, entendemos,
sem falsa modéstia, ter desempenhado a contento as
atribuições que o elevado cargo de Líder do Governo
nos conferiu.
De fato, em menos de quatro meses de atividade, podemos, com humildade, elencar um conjunto de
matérias de extraordinária importância para o País,
votadas pelo Senado Federal.
Entre elas, destaco:
– a aprovação da PEC que assegura aposentadoria integral por invalidez;
– o projeto de lei de conversão que visa prover
linha de crédito para aquisição de produtos de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência
e portadoras de necessidades especiais;
– o projeto de resolução que acabou com a chamada “guerra dos portos” e deu um espaço inicial importante para o enfrentamento da “guerra fiscal”;
– o projeto de lei que isenta do PIS/Pasep e da
Cofins produtos como impressoras em Braille, peças
e assessórios de cadeiras de rodas e outros itens destinados a facilitar o dia a dia das pessoas com necessidades especiais;
– o projeto de lei de conversão que reduz de 50%
para 35,9% o Adicional de Tarifa Aeroportuária, com
o objetivo de aumentar a atividade nos aeroportos
concedidos à iniciativa privada, com vistas à Copa do
Mundo e às Olimpíadas de 2016;
– o projeto de lei de conversão que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e autoriza a
criação do Sistema de Informações e Monitoramento
de Desastres;
– o projeto de lei de conversão que direciona depósitos à vista captados pelas instituições financeiras
para operações de crédito destinadas à população de
baixa renda e a microempreendedores;
– o projeto de lei que cria o regime da previdência complementar para os servidores públicos federais
titulares de cargos efetivos, dando um passo importante na direção da sensível redução do volumoso déficit
previdenciário.
Volto a afirmar que a aprovação desse conjunto
de matérias...
(Interrupção do som.)
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
–...importantes deveu-se, primordialmente, ao clima de
cooperação e de entendimento que tem caracterizado a atuação de todos os partidos com assento nesta
Casa, sem exceção, diuturnamente voltados para o
interesse maior do nosso País.
Estou concluindo, Srª Presidente.
Além do nosso líder maior, o Presidente José
Sarney, quero expressar meu mais sincero agradecimento aos Líderes partidários Renan Calheiros, do meu
partido; Walter Pinheiro, do PT; Gim Argello, do PTB;
Acir Gurgacz, do PDT; Lídice da Mata, do PSB; Inácio
Arruda, do PCdoB; Eduardo Lopes, do PRB; Francisco
Dornelles, do PP; Paulo Davim, do PV; Blairo Maggi,
do PR; e Kátia Abreu, do PSD.
Desejo fazer um especial agradecimento aos
meus companheiros que militam nos partidos de oposição, Senadores que atuam há anos nesta Casa e
que, com longa experiência e dedicação, tenho certeza, estão e estarão a serviço dos interesses mais
superiores da Nação, que se sobrepõem às lides político– partidárias.
Quero agradecer aos Líderes Jayme Campos, do
bloco parlamentar da Minoria; Alvaro Dias, do PSDB;
José Agripino, do Democratas; e a outros líderes informais desta Casa, como o Senador Eunício Oliveira,
Presidente da CCJ; Senador Aécio Neves, eminência
e liderança importante do PSDB, entre outros companheiros, como Pedro Taques e outros tantos.
Quero aproveitar para agradecer e cumprimentar o aniversariante do dia, nosso Senador Cafeteira,
que, no dia de hoje, completa 88 anos de idade, com
saúde. Que Deus o abençoe para poder, com saúde,
com dedicação e com alegrias, viver ainda muitas vitórias pela frente, e encerrar a sua carreira com cada
vez mais vitórias!
Ao encerrar estas palavras, Srª Presidente, desejo reiterar minha disposição de continuar trabalhando
com a confiança da Presidenta Dilma e a compreensão
e ajuda de meus Pares, sem cor partidária, em defesa dos interesses maiores do País, com os ouvidos,
os olhos e o coração voltados para Manaus e para o
Amazonas.
Meu caro Presidente Sarney, ao encerrar, quero
dizer que muito me orgulha, muito me emociona poder perceber que, ao longo desses trinta anos de vida
pública, eu consegui manter e construir uma relação
com o povo do Amazonas e de Manaus que tem possibilitado ser lembrado em todas as pesquisas de opinião pública como um dos possíveis candidatos com
a indicação majoritária dos votos.
Para mim seria um prazer enorme voltar a ser
prefeito daquela cidade. Para mim seria uma alegria
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poder voltar a estar com os garis, com os amarelinhos,
com os feirantes, enfrentando os desafios dos camelôs, enfrentando os desafios de uma população que
eu aprendi a amar e a respeitar.
No entanto, o compromisso assumido com este
mesmo povo, com o povo do Amazonas, com o povo
brasileiro, com o Senado da República, com a Presidenta Dilma e com o futuro deste País faz com que,
mesmo dividido e emocionado, decida ficar no Senado da República, ajudando e construindo, junto com o
Governador Omar, com o povo e com as bênçãos de
Deus, o sucessor da nossa administração na Prefeitura de Manaus, para, sob as bênçãos de Deus, eleger
a Deputada Rebecca Garcia futura prefeita de cidade
de Manaus, pela vontade do povo.
Muito obrigado, Sr Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT –MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr, Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, apenas para cumprimentar o Senador Eduardo Braga, uma vez que ele
falou pela liderança e nós não poderíamos aparteá-lo. Cumprimentá-lo e dizer que cada escolha importa
uma renúncia. A sua presença aqui, Senador Eduardo
Braga, com certeza também trabalhará pelo povo de
Manaus nesta Casa.
Hoje é o dia do “Fico” da Liderança do Governo
nesta Casa, e quero parabenizá-lo pela escolha.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito
rapidamente, eu também não pude fazer aparte ao
Senador Eduardo Braga porque falava pela Liderança,
mas eu quero dizer que esse sentimento de divisão
entre ficar no Estado do Amazonas, enfrentar uma disputa na capital, que é uma cidade muito importante,
não só para o nosso Estado como para o Brasil, ou
estar aqui na continuidade da Liderança do Governo,
esse não é um sentimento que toma apenas a figura
do Senador Eduardo Braga, mas todos nós. Sabemos
que o Amazonas, nesses últimos anos, tem vivido mo-
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mentos muito importantes, e ele tem sido uma figura
fundamental.
A Presidenta Dilma, Presidente Sarney, na última
eleição, não foi ao Amazonas em nenhum momento de
sua campanha, mas foi exatamente lá que ela obteve
a maior votação proporcional do Brasil. Foi lá naquele
Estado que a nossa chapa sagrou-se extremamente
vitoriosa. Elegemos o Governador Omar, com uma belíssima votação, o Senador Eduardo Braga e eu, para
representar o Estado no Senado.
E tenho certeza de que esta continuidade da nossa unidade vai fazer com que continuemos avançando
e assim ajudando na construção de um novo País, de
um país que se preocupe mais com a sua gente, principalmente com aquelas que mais precisam.
Então, cumprimento o Senador Eduardo Braga e
digo que esse desafio, essa tarefa que ele tem é uma
tarefa de todos nós que compomos e que pertencemos aos partidos que apoiam e ajudam a Presidenta
Dilma, assim como fizemos com o Presidente Lula, a
construir este novo momento do nosso País.
E V. Exª, Presidente Sarney, tem tido um papel
fundamental, importantíssimo aqui no Senado para o
nosso País e para a nossa gente.
Muito obrigada, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu agora, aqui do
plenário e pela ordem, posso também, como a Senadora Vanessa Grazziotin, manifestar a minha alegria
pela permanência do Líder Eduardo Braga na nossa
convivência e, sobretudo, pela notícia que ele dá do
ponto de vista político, e falo em nome do Partido Progressista, desta aliança, que espero também seja muito
bem-sucedida nas urnas, porque Manaus terá não só
uma bonita, mas uma competente política, Deputada
Rebecca Garcia, do meu partido, nesta disputa que
vai honrar o povo de Manaus.
Eu fico muito orgulhosa de ver uma mulher. Aqui
a Bancada do Amazonas já tem a brilhante Senadora
Vanessa Grazziotin representando aquela região. E
agora, nesta disputa política que deverá ser a mais
democrática possível em Manaus, na disputa à prefeitura municipal, com a “renúncia”, entre aspas, da candidatura do nosso Eduardo Braga, tenho certeza de
que Manaus continuará tendo um protagonismo muito
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importante, não apenas no desafio da Copa de 2014,
mas como a capital e o pulmão do mundo, que todo
o mundo cobiça, todo o mundo deseja. E nós temos
a obrigação, como brasileiros, de defender sempre e
amando, como ama o Senador Eduardo Braga, aquela
cidade de que ele diz ter muito ciúme.
Obrigada, Presidente José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma
linha, para saudar o Líder Eduardo Braga pela decisão tomada e dizer da alegria e da satisfação de tê-lo
aqui, como Líder do Governo, no Senado da República.
Gostaria também de dizer, Sr. Presidente, que
tenho certeza de que, neste momento, em Manaus,
quem mais festeja isso são os seus adversários, porque ele seria uma parada dura lá em Manaus.
Parabéns, Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
O Item 1 da nossa pauta é uma medida...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há sobre a mesa um projeto de resolução sobre empréstimos
ao Município de Toledo, da Aliança Francesa, que foi
votado, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos,
para o qual também foi votado o regime de urgência.
Requeiro à Mesa e a V. Exª a possibilidade de
votarmos, ainda hoje, esse que é um importante projeto em defesa dos assuntos ambientais do Município
de Toledo.
Gostaria de registrar, aqui, Sr. Presidente, a presença do Prefeito Schiavinato, do Município de Toledo, que é o Município capital da produção de suínos
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os processos que vieram da Comissão de
Assuntos Econômicos estão já à mesa; em seguida,
votaremos.

70

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Inclusive o de Sergipe. O projeto de
Sergipe.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inclusive o de Sergipe.
V. Exª já teve a oportunidade de falar com a Presidência nesse sentido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Como ainda não temos acordo sobre o Item
1 da pauta, vamos adiá-lo, começando a votação de
autoridades, que são duas e que não precisam de
quórum qualificado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas agradecer a solidariedade dos companheiros que ainda há pouco se manifestaram diante
do nosso pronunciamento. Agradeço a compreensão,
mais uma vez, e a generosidade de V. Exª.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª!
Peço aos Srs. Senadores que se encontram nos
seus gabinetes e em outras dependências da Casa que
compareçam ao plenário, pois estamos em processo
de votação nominal para membros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 672, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
672, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Cyro Miranda, sobre
a Mensagem nº 39, de 2012 (nº 225/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação da Srª Ana de Oliveira Frazão para
exercer o cargo de Conselheira do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE
do Ministério da Justiça, com mandato de três
anos, na vaga do Senhor Olavo Zago Chinaglia.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores, a discussão está encerrada e podemos passar à votação.
O painel já está pronto para receber o voto dos
Srs. Senadores.
(Procede-se à votação.)
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estava nas intensas atividades que o meu partido, o meu
líder Renan Calheiros e o meu líder Eduardo Braga me
incumbiram: presidir a Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito no Senado. E não pude acorrer àquilo que o
meu coração me pedia em tempo oportuno, de vir aqui
manifestar o meu regozijo, o meu agradecimento, meu
companheirismo à decisão tomada pelo companheiro
Eduardo Braga de permanecer entre nós, convivendo na liderança do Governo e podendo oferecer todo
o seu prestígio, toda a sua liderança, como sempre,
com a sua trajetória política, ao povo de Manaus e à
população do Amazonas.
Eu confidencio que participei com o Eduardo,
ao longo desses últimos 15 dias, das suas incertezas,
porque sei que a vida pública de um homem não lhe
pertence. Ele é levado por acontecimentos. E V. Exª
me vê assim com esse olhar e parece que diz: “Amigo,
eu sei de tudo que você está me dizendo”. V. Exª que
é o professor de todos nós.
Na nossa vida, as nossas decisões, muitas vezes, são levadas por força do destino, que faz com que
determinadas situações sejam postas e nos levem, Sr.
Presidente, a uma posição de um novo embate, de uma
nova refrega, de um novo desafio. E foi assim que eu
fui tomado de uma surpresa quando Eduardo me falou que poderia ser candidato a Prefeito de Manaus.
Nós, que convivemos com ele ao longo desses
últimos meses, sentimo-nos meio desolados, mas sabedores de que o destino, as contingências do povo de
Manaus, do PMDB, que comanda o processo político
do Amazonas, iam lhe fazer essa convocação.
Agora, mais apascentados estamos todos nós.
Por isso, Líder Eduardo, receba a minha sempre homenagem por você estar aqui conosco. E certamente o povo do Amazonas continuará sendo muito bem
representado.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, da mesma forma, só para dar continuidade às belas palavras do Senador Vital do Rêgo sobre
a permanência do nosso Líder do Governo, do qual
tenho orgulho de ser o 1º Vice Líder, Senador Eduardo
Braga, que continua no nosso meio.
Essa decisão, Senador Eduardo Braga, para a
gente, é muito importante. Você é um companheiro
que todos aprendemos a admirar e a respeitar. A sua
decisão foi sábia. Fique aqui com a sua contribuição.
Eu sabia que, para Manaus, ia ser muito importante, e para o Amazonas também. Mas o senhor, hoje,
contribui muito mais para o Brasil.
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Continue com a gente. Foi muito bem decidido.
Aprendemos a respeitá-lo no nosso dia a dia.
Obrigado, Senador.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, a exemplo do que fez o Senador Vital
do Rêgo e agora o Senador Gim Argello, eu queria,
da mesma forma, desculpar-me porque estávamos
reunidos a alguns líderes para tentarmos encaminhar
consensualmente esse processo de votação da Medida
Provisória nº 559. Portanto, faltei ao discurso do Senador Eduardo Braga, Líder do Governo nesta Casa do
Congresso Nacional e, da mesma forma, Sr. Presidente,
em relação aos testemunhos que aqui nós ouvimos.
Eu queria dizer da satisfação que tenho de ser
amigo do Senador Eduardo Braga e de, como seu
amigo, conhecer, detalhadamente, a sua experiência
administrativa na Prefeitura de Manaus, no Governo
do Estado do Amazonas, em duas oportunidades, e o
que o Senador Eduardo Braga acrescentaria se voltasse para a Prefeitura de Manaus, mas, sem dúvida,
Sr. Presidente, seria um vazio muito grande.
O Senador Eduardo Braga, como Líder do Governo, tem conseguido de todos nós somar esforços
em benefício do Brasil, do interesse nacional. O Senado, com a sua direta ajuda, Presidente Sarney, tem
produzido, tem votado tudo. A nossa agenda está verdadeiramente administrada. Estamos votando as medidas provisórias. E o papel do Líder Eduardo Braga,
neste momento, é insubstituível. Eu tive oportunidade
de dizer isso a V. Exª algumas vezes, de dizer isso à
Presidente da República, na quinta-feira que antecedeu
a Rio+20. Esse é o estado de espírito de toda a Bancada do PMDB, que tenho a satisfação de representar
como seu Líder aqui, no Senado Federal.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Walter Pinheiro, com a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, quero aqui, na mesma linha do que foi
já, diria, de forma brilhante, verbalizado pelos líderes
que me antecederam, dizer da importância deste momento de reafirmação de uma liderança que num curto
espaço de tempo se estabeleceu. Principalmente pela
forma, pelas suas relações, pelo respeito, ganhou a
confiança não só do Governo, o qual ela representa
nesta Casa, mas, principalmente, de todos os seus
pares. E aqui falo em nome da Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo, portanto, de 26 Senadores, que
conviveram, neste curto espaço de tempo, com o Líder Eduardo Braga.
Esses 26 Senadores puderam testemunhar essa
conduta, o aspecto da sua capacidade e, principal-
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mente, uma característica importante de um líder, a
capacidade de auscultar, de envolver, a capacidade de,
inclusive, compartilhar, de distribuir essa liderança de
maneira que, sem imposição, mas, principalmente, com
um nível de envolvimento, tem sido possível tocar as
matérias. E essa tem sido a prática do Líder Eduardo
tanto com a oposição quanto com os seus liderados
aqui da base de apoio ao Governo. Tem sido possível,
inclusive, como Líder do Bloco, acompanhar o nosso
Líder do Governo. Tenho feito isso até em conjunto com
os Líderes Renan Calheiros, Gim Argello, com o Líder
Blairo Maggi, com a Líder Lídice da Mata, com o Líder
Inácio Arruda, com o Líder Acir Gurgacz.
Então, temos tido uma oportunidade enorme de,
inclusive, compartilhar da pauta, das posições, de não
usar o líder como um porta-voz, Senador Renan, mas,
sim, como um parceiro. O líder tem cumprido esse papel importante.
Em todos os debates com o Governo, ele tem
transformado esse momento num verdadeiro centro
de debates, e não como se fosse um canal exclusivamente, sem a nossa participação. Acho que essa
mudança foi muito importante.
Eu até brinquei com ele, Renan. Eu disse que
hoje, à tarde, o Líder Eduardo ia fazer o anúncio aqui
da volta dos que não foram. Portanto, eu diria que esse
“dia do fico”, esse dia do anúncio da sua permanência
é um dia de alento, para continuarmos nessa nossa
caminhada de bons resultados e, eu diria, até de uma
nova afinidade.
Isso serviu, Senador Sarney, V. Exª que tão bem
conduz o Senado, para mostrarmos exatamente como
é salutar essa boa condução. Um Senado que, para
muitos, é conduzido no eixo do presidencialismo extremo dá uma demonstração clara de que há um colegiado dirigindo essa matéria, de que V. Exª, na realidade,
desenvolve uma tarefa que é muito mais de coordenar
pela sua experiência e de que o Senado tem experimentado, nesse novo quadrante, uma verdadeira ação
colegiada. V. Exª, portanto, dirige os trabalhos, mas cada
líder e o líder do Governo, todos eles têm a oportunidade não só de compartilhar desses trabalhos, mas
também de compartilhar da gestão aqui, no Senado.
Então, este é um dia importante, em que reafirmamos essa boa condução de V. Exª e o “dia do fico
do nosso Líder Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
Todos os Srs. Senadores já votaram?
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM 41; e NÃO, 06.
Nenhuma abstenção.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
Parecer nº 673, também da Comissão de Assuntos Econômicos.
PARECER Nº 673, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
673, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Armando Monteiro,
sobre a Mensagem nº 40, de 2012 (nº 226/2012,
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na origem), pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor EDUARDO
PONTUAL RIBEIRO para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, do Ministério da
Justiça, com mandato de dois anos, na vaga do
Sr. Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Vamos proceder à votação.
O painel já está pronto.
O Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 6.
Não houve abstenções.
Total: 45 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Senhora Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – São matérias de absoluto consenso, vou submeter os projetos de resolução da Comissão de Assuntos Econômicos.
Primeiro, Projeto nº 18
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 18, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 18, de 2012, apresentado como
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conclusão do Parecer nº 766, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Acir Gurgacz, que autoriza o Município de Toledo (PR) a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com a
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD),
no valor de até nove milhões e quatrocentos e
sessenta e três mil euros.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a votação.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem nenhuma manifestação contrária à redação final, a matéria vai à promulgação.
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 19, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 19, de 2012, apresentado como
conclusão do Parecer nº 767, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos. Relator:
Senador José Pimentel, que autoriza o Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito...
Senador Valadares, estamos votando
Sergipe.
... contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até setenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil dólares norte-americanos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do parecer, que é favorável.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.

77

Junho de 2012

Presidente, em breves palavras, em primeiro lugar,
gostaria de agradecer a prestimosidade de V. Exª em
atender ao pleito do Governo de Sergipe, colocando
esta matéria para ser votada nesta sessão, em caráter
de urgência. Mais de US$ 70 milhões serão utilizados
num programa muito importante no nosso Estado,
voltado para o atendimento às populações rurais do
semiárido, do agreste e também da capital de Sergipe.
Haverá, com esse dinheiro, revitalização da bacia do
rio Sergipe, que vive com um problema de degradação. E, certamente, esse dinheiro, esse recurso que
será emprestado pelo Bird haverá de servir à nossa
comunidade.
Encontra-se aqui presente o Secretário do Meio
Ambiente de Sergipe, Dr. Genival, que veio acompanhar a votação, ao lado de outros sergipanos, que veem
com interesse a aprovação desta matéria.
Agradeço a V. Exª e à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Não havendo mais oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo nenhuma contestação sobre a
redação final, também considero aprovada.
E a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Terceiro e último.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 20, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 20, de 2012, apresentado
como conclusão do Parecer nº 768, de 2012,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Flexa Ribeiro, que autoriza o
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Estado do Tocantins a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID),no valor de até noventa e nove milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Vou submeter à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
E há, sobre a mesa, o parecer da Comissão Diretora, da redação final.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem objeção do Plenário, considero aprovado.
E a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 559, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2012, que
autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
– Eletrobras a adquirir o controle acionário
da Celg Distribuição S.A. – CELG D; institui o
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior– PROIES; e outras matérias constantes
da ementa da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros,
Relator Revisor, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 772, DE 2012–PLEN
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, chega
ao exame desta Casa o Projeto de Lei de Conversão
nº13, de 2012, oriundo da Medida Provisória nº 559,
de 2012, que autoriza as Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás) a adquirirem o controle acionário da
Celg Distribuição S.A, Celg D, e dá outras providências.
A Medida Provisória, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi encaminhada ao Congresso Nacional com
quatro artigos. Os três primeiros tratam da federalização
da Celg D e o último é cláusula de vigência.
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Na Câmara dos Deputados, foram acolhidas duas
emendas ao texto inicial, na forma de dois parágrafos
ao art. 1º, com o intuito de oferecer à sociedade instrumentos para o acompanhamento do processo de
federalização.
O art. 3º foi remunerado para art. 36. A partir do
art. 3º do PLV, foram introduzidos 32 artigos, cujos teores passamos, sinteticamente, a descrever.
Pelo art. 3º do PLV é instituído o Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior, o Proies.
Esse programa, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tem o objetivo de assegurar condições para a continuidade das atividades de entidades mantenedoras
do sistema federal e estaduais de ensino.
Segundo dispõe o art. 4º, o Proies será implementado
por meio da aprovação de plano de recuperação tributária
e pela concessão de moratória de 12 meses das dívidas
tributárias federais (art. 6º), em benefício das entidades que
se encontrem em grave situação econômico-financeira.
Para que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se
adira ao programa, o art. 5º do PLV nº 13, de 2012, prevê a necessidade de autorização prévia do Ministério
da Educação ou do Conselho Estadual de Educação
para criar, expandir, modificar ou extinguir cursos ou
ampliar e diminuir vagas.
O art. 6º prevê a concessão de moratória, pelo
prazo de 12 meses, para as mantenedoras das IES
em situação transitória de crise econômico-financeira.
O art. 7º condiciona a condição de moratória à
apresentação de uma lista de documentos mencionados
em seus incisos – aqueles documentos fundamentais
mencionados: requerimento fundamentado, estatuto social, demonstrações financeiras, parecer de empresas.
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O art. 8º, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lista
condições para a permanência da entidade no programa. São aquelas condições exigidas pelo próprio programa: o recolhimento espontâneo de todos os tributos federais não contemplados na moratória; o integral
cumprimento do plano de recuperação econômica e
tributária; a demonstração periódica da capacidade de
autofinanciamento e da melhoria de gestão.
O art. 9º trata dos requisitos do Plano de Recuperação Econômica e Tributária, inclusive o do uso da
prerrogativa dada pelo art. 13 do PLV.
O art. 10 dispõe que os débitos discriminados no
requerimento de moratória serão consolidados na data
em que for protocolado o documento e pagos em até
180 prestações mensais a partir do 13° mês subseqüente à concessão da moratória.
Caso o valor das bolsas em determinado mês,
Sr. Presidente, ultrapasse os 90% permitidos nessa
renegociação, o excesso poderá ser aproveitado em
mês subseqüente, desde que respeitado o pagamento
mínimo em moeda corrente.
O art. 14 detalha as formalidades relativas ao requerimento de moratória, que deverá ser entregue à
unidade da PGFN até o dia 31 de dezembro de 2012,
acompanhado de todos os documentos referidos nos
arts. 7o ao 9o do PLV.
O art. 15 prevê que o titular da PGFN deverá proferir despacho sobre o deferimento ou indeferimento. O
Programa diz que uma vez deferido o pedido, a mantenedora da IES deverá realizar a oferta das bolsas em
sistema eletrônico de informações.
O art. 17, Senador Lúcia Vânia, ressalva que a
concessão de moratória não implica a liberação de
bens e de direitos da mantenedora e da mantida ou de
seus responsáveis, que tenham sido constituídos em
garantia dos respectivos créditos tributários.
Pelo art. 20 atribui-se ao MEC a realização de
auditorias periódicas para avaliar as condições estabelecidas pelo art. 8º do programa.
Pelo art. 21 fica estabelecida a aplicação ao parcelamento de que trata o projeto, do disposto nos arts.
13 e 14 da Lei n° 10. 522.
O art. 22, Sr. Presidente, Srs. Senadores, excepciona artigos relacionados a outros programas e
contidos em outras leis.
No art. 23 é estendido o prazo de adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI para 30 de
setembro de 2012.
O art. 24 trata da concessão ou renovação da
certificação de entidade beneficente. Pelo dispositivo,
as entidades de educação que não tenham aplicado
em gratuidade o percentual mínimo previsto no caput

83

Junho de 2012

do art. 13, poderão compensar o percentual devido
nos três exercícios subseqüentes.
O último artigo referente ao Proies
O último artigo, referente ao Proies, art. 25, ele
autoriza as instituições de ensino superior não integrantes do Sistema Federal de Ensino a requerer, por
intermédio das suas mantenedoras, para fins do programa, a adesão ao referido sistema até 30 de setembro.
O art. 26 altera o art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de
novembro de 1998, para deduzir, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, para definir a dedução da base de cálculo da contribuição para os programas de integração
social e de formação do patrimônio do servidor público.
O art. 28 do PLV ele promove alteração nos arts.
1º e 43 da Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, que
institui o regime diferenciado de contratações públicas.
As modificações destinam-se exclusivamente a
incluir, dentre as licitações e os contratos passíveis de
realização, com base nas normas do RDC, as relativas
às ações integrantes do Programa de Aceleração do
Crescimento, o PAC.
Na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, foi
retirada a extinção do RDC para a saúde e para a
educação. Uma triste retirada, porque quem define o
que vai efetivamente entrar no PAC é a Presidência da
República e a Presidência da República pode anunciar qualquer programa da área de saúde e da área
de educação, como exatamente programa do PAC e
essa retirada infelizmente redundou em nada, absolutamente em nada.
Em seu art. 29, o PLV inclui texto que constava
da MPV nº 556, de 23 de dezembro, que altera a Lei nº
10.887 de 18 de junho de 2004, relativa à contribuição
do Plano de Seguridade do Servidor Público, prorroga
a vigência do Regime Tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária, de
que trata a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004
e dá outras providências, Sr. Presidente.
É importante lembrar que estamos ampliando o
prazo porque essa lei perdeu eficácia exatamente pelo
decurso de prazo.
Explicita-se nesse artigo a exclusão
Explicita-se neste artigo nesse artigo a exclusão da base de cálculo da contribuição do servidor da
união para o respectivo regime próprio da Previdência
Social, do adicional de férias, do adicional noturno, do
adicional por serviço extraordinário, da parcela paga a
título de assistência à saúde suplementar, da parcela
paga a título de assistência pré-escolar e da parcela
paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo.
O art. 30, Sr. Presidente, do PLV, altera a Lei
11.033, de 21 de dezembro. O texto do art. 31 tam-
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bém fazia parte da Medida Provisória 556/2011 que
também perdeu a eficácia por decurso de prazo. O
art. 32 é outro artigo resgatado da Medida Provisória
nº 556/2011. Por ele, altera-se o art. 2º da Lei 12.546,
que cria o regime especial de reintegração de valores
tributários para empresas exportadoras – é o Reintegra.
Inicialmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
estabelecido o prazo de pagamento e os acréscimos
legais incidentes sobre o recolhimento de valores por
empresa comercial e exportadora, atribuídos à empresa
produtora vendedora, caso o produto tenha sido vendido no mercado interno ou a exportação não tenha
sido, efetivamente, realizada.
Ainda no âmbito do Reintegra, considerando a
composição preponderante dos resíduos tributários da
cadeia de produção, o dispositivo incluído estabelece
que os valores apurados referem-se a crédito de contribuição para o PIS, Pasep e para Confins.
Os arts. 33 e 34, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
eles atendem a pleitos dos escritórios de advocacia
que, assim, com esse artigo, conseguem retornar ao
regime cumulativo do PIS, PASEP e da Confins que
lhes garante um resultado mais favorável.
A matéria – gostaria de destacar – não se inscreve entre aquelas sob re as quais é vedada a edição
de medidas provisórias. A Medida Provisória, portanto,
atende aos requisitos de urgência e relevância necessários para caracterizar sua admissibilidade.
Também não observamos, na Medida Provisória,
Também não observamos na Medida Provisória
qualquer óbice de natureza constitucional. A matéria
não sofre qualquer vício de iniciativa, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, e nem de injuridicidade.
No mérito, reafirmamos o acerto do Poder Executivo, da Presidenta da República, dos Ministros envolvidos com essa Medida Provisória, especialmente
do Ministro Edson Lobão, que em todos os momentos
conduziu com muita sabedoria e com muito equilíbrio
essa negociação do ponto de vista da necessidade
de manter o equilíbrio federativo, resguardando o Estado de Goiás das condições que foram respeitadas
com relação a outros Estados, onde, Sr. Presidente,
efetivamente, a Eletrobrás teve autorização legislativa,
através de medidas provisórias, para adquirir o controle
de centrais de distribuição.
O art. 32 permite que as montadoras, fabricantes
de veículos automotores nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, optem pelo Reintegra, Sr. Presidente,
e, mais especificamente em relação ao Proies, o Programa que já era objeto de projeto de lei da Câmara
dos Deputados, da iniciativa do Deputado Pedro Uczai,
que foi relator dessa medida provisória. Foi exaustivamente negociado e vem em boa hora para oferecer
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solução para um problema crônico que se agravava,
que acaba por atingir sempre a parte mais fraca nas
relações de ensino/aluno. Propomos, Sr. Presidente, é
importante destacar, apenas emendas de redação que
sistematizam melhor a redação do Projeto de Conversão aprovado na Câmara dos Deputados.
Aproveito a oportunidade para homenagear todos os que trabalharam pela aprovação no Legislativo
desse Programa. Elogiar a bancada de Santa Catarina,
elogiar o Senador Casildo Maldaner, com quem estivemos reunidos ontem discutindo aspectos da medida provisória, elogiar o Senador Paulo Bauer, elogiar
o Senador Luiz Henrique e elogiar especialmente a
Ministra Ideli Salvatti que, em todos os momentos,
trabalhou para que essa solução acontecesse. É uma
coisa nova, absolutamente nova, é uma renúncia, na
prática, de 18 bilhões de reais.
Serão criadas mais de 500 mil vagas, o que vai
revitalizar o ProUni, Sr. Presidente, que hoje dispõe de
um milhão de vagas. Com essa moratória, com a transformação desses 90% em vagas nas universidades,
nós vamos ter um incremento de 500 mil vagas. Isso
significa quase 50% do programa do ProUni, que já
é, sem dúvida nenhuma , um sucesso no nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o RDC – e com
relação ao RDC eu gostaria de destacar que foi inicialmente concebido como regime legal aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários
è realização da Copa das Confederações de 2013,
da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 – em menos de
um ano de aplicação, é importante destacar isso aqui,
em menos de um ano de sua aplicação, já se notam
resultados positivos, absolutamente positivos com a
redução, Senador Jorge Viana, no tempo médio dos
processos licitatórios de 240 dias para 80 dias. No
tempo médio, porque nós temos processos licitatórios iniciados e encerrados, em muitos casos, em 20
dias, em 30 dias. O que significa colaborar no sentido
da transparência, da redução dos prazos, da redução
do custo. Nós tivemos ao longo desse período de implantação do RDC uma redução no custo médio das
obras, Senadora Lúcia Vânia, de 15%.
Claro que vamos ter mais adiante necessidade
de aprimorarmos o RDC, vamos sim. Acho que tudo
que puder ser feito, já que não votamos ainda a Lei de
Licitações para aprimorar o RDC, para garantir mais
transparência, redução do prazo, redução do custo da
obra, nós devemos fazer, sobretudo porque nós estamos defendendo a extensão do RDC não apenas para
as obras da saúde e da educação para as creches,
para as universidades, para os institutos de educação,
mas estamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fun-
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damentalmente assumindo a defesa da extensão do
RDC para os Estados e para os Municípios do Brasil.
Entre as inovações do RDC dignas de nota e de
elogio estão:
– a inversão das fases de habilitação e julgamento, o que simplifica o processo, pois a administração
pode-se restringir ao exame dos documentos de habilitação do autor da melhor proposta e não mais de
todos os licitantes, como ocorre de acordo com o regime da Lei n° 8.666;
– a possibilidade da disputa pelos modos fechado e aberto, inclusive com lances sucessivos por parte
dos licitantes;
– a divulgação do valor orçado pela administração apenas após a conclusão do certame;
– a contratação integrada, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que confere maior celeridade ao processo
licitatório, ao transferir para o contratado a responsabilidade pela elaboração dos projetos básico e executivo
de obras, permitindo, também, que a administração se
beneficie com o aproveitamento de soluções técnicas
inovadoras concebidas pelo setor privado.
Mais uma vez, quero dizer que o RDC não significa que ele já foi aprimorado, aperfeiçoado. Não. Eu
acho que nós estamos em processo de aprimoramento
e, na medida em que ele é estendido para Estados e
Municípios – e será estendido, também, para Estados
e Municípios –, nós, paralelamente, repito, precisamos
fazer o seu aprimoramento, indiscutivelmente.
Como vemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
as vantagens do RDC sobre o regime da Lei n° 8.666
aconselham, como eu disse, a sua extensão a outros
contratos.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sugere-se, ainda, a inserção dos §§3o e 4o no art. 8° da
Lei nº 10.887, de 2004, para prever as consequências
da falta de retenção da PSS pelo órgão pagador. O artigo previa apenas o não recolhimento, sendo omisso
quanto a não retenção.
Pelo exposto e sem querer cansá-los, já que este
parecer está longo, um pouquinho longo demais, nós
opinamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela admissibilidade da Medida Provisória n° 559, de 2012, e
pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, melhorada, evidentemente, com as emendas de
redação que acolhemos, compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei de Conversão n° 13, de 2012, e, no mérito, pela sua aprovação,
com as seguintes emendas de redação.
As emendas de redação estão todas aqui publicadas.
Sr. Presidente, era esse o parecer.
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Quero, no momento em que encerro, cumprimentar todos os Senadores, cumprimentar, Sr. Presidente, a Bancada de Goiás, que, em todos os momentos
defendeu essa autorização para aquisição do controle
acionário da Celg, trabalhou, esteve com o Ministro
Lobão; quero, mais uma vez, cumprimentar o Ministro
Lobão; quero cumprimentar a Senadora Lúcia Vânia,
que é a Presidente da Comissão de Infraestrutura do
Senado Federal, que, em todos os momentos defendeu a publicação desta Medida Provisória. Eu tive a
satisfação de conversar sobre este assunto em várias
oportunidades com a Senadora Lúcia Vânia, e acho
fundamental, fundamental mesmo, que nós possamos
concluir hoje o processo de votação desta Medida Provisória tão importante para o Brasil, que, acrescida de
outros temas na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente,
oferece uma resposta ao complicado momento econômico que vivemos hoje em nosso País, e dar passos
significativos no sentido de que nós possamos avançar
nos investimentos públicos do Governo Federal, dos
Governos estaduais e municipais também.
Era esse o parecer, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2012
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 13, de 2012, que autoriza as
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS a adquirir o controle acionário
da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D;
institui o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – PROIES; altera
as Leis nºs 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
9.178, de 27 de novembro de 1998, 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 10.887, de 18 de
junho de 2004, 10.883, de 29 de dezembro
de 2003, 11.033, de 21 dezembro de 2004,
11.128, de 28 de junho de 2005, 11.651, de 7
de abril de 2008, 12.024, de 27 de agosto de
2009, 12.101, de 27 de novembro de 2009,
12.429, de 20 de junho de 2011, 12.462, de
4 de agosto de 2011, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e dá outras providências.
Relator-Revisor: Senador Renan Calheiros
I – Relatório
Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei
de Conversão (PLV) n° 13, de 2012, oriundo da Medida Provisória (MPV) n° 559, de 2012, que autoriza a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS a

86

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

adquirir o controle acionário da CELG DISTRIBUIÇÃO
S.A. – CELG D e dá outras providências.
A MPV foi encaminhada ao Congresso Nacional
com quatro artigos: os três primeiros tratam da federalização da CELG-D, e o último é cláusula de vigência.
Na Câmara dos Deputados, foram acolhidas duas
emendas ao texto inicial, na forma de dois novos parágrafos ao art. 1°, com o intuito de oferecer à sociedade instrumentos para acompanhamento do processo
de federalização. Foi mantido integralmente o art. 2°.
Por esses dois primeiros dispositivos, fica autorizada
a federalização da Celg D. Ademais, a distribuição de
energia passa a fazer parte do objeto social da Eletrobras. O art. 3° do texto original é mera revogação de
dispositivo de Lei que será superado pela nova redação.
O art. 3° foi renumerado para art. 36. A partir do
art. 3° do PLV, foram introduzidos 32 artigos, cujos
teores passamos a descrever a seguir. A cláusula de
vigência foi renumerada de art. 4° para art. 35 e ajustada para considerar os ditames constitucionais que
regem matérias tributárias.
Pelo art. 3° do PLV, é instituído o Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior (PROIES). Ele tem o
objetivo de assegurar condições para a continuidade
das atividades de entidades mantenedoras dos sistemas federal e estaduais de ensino. A idéia declarada
do novo programa é manter o nível de matrículas ativas
de alunos e a qualidade de ensino, recuperar créditos
tributários da União e ampliar a oferta de bolsas de
estudo integrais em cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior (IES).
Segundo dispõe o art. 4°, o Proies será implementado por meio da aprovação de plano de recuperação
tributária e pela concessão de moratória de doze meses
das dívidas tributárias federais (art. 6°), em benefício
das entidades que se encontrem em grave situação
econômico-financeira. A definição dessa situação é
feita no parágrafo único do artigo. Como regra geral,
a dívida tributária federal vencida da mantenedora
de IES deverá ser igual ou superior ao resultado da
multiplicação do valor de R$1.500,00 pelo número de
matrículas totais nas suas mantidas.
Para que se adira ao Proies, o art. 5° do PLV n°
13, de 2012, prevê a necessidade de autorização prévia do Ministério da Educação (MEC) ou do Conselho
Estadual de Educação para criar, expandir, modificar
ou extinguir cursos ou ampliar e diminuir vagas.
O art. 6° prevê a concessão de moratória, pelo
prazo de doze meses, para as mantenedoras das IES
em situação transitória de crise econômico-financeira,
que abrangerá todas as suas dívidas tributárias fede-
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rais, na condição de contribuinte ou responsável, até
31 de maio de 2012.
O art. 7° condiciona a concessão da moratória
à apresentação de uma lista de documentos mencionada em seus incisos: requerimento fundamentado,
estatuto social, demonstrações financeiras, parecer
de empresa de auditoria independente sobre essas
demonstrações financeiras, plano de recuperação
econômica e tributária em relação a todas as dívidas
vencidas até 31 de maio, demonstração de capacidade
de autofinanciamento ao longo do Proies, apresentação dos indicadores de qualidade de ensino e relação
de bens e direitos.
O art. 8° lista condições para a permanência da
entidade no Proies. São elas: o recolhimento espontâneo de todos os tributos federais não contemplados
na moratória; o integral cumprimento do plano de recuperação econômica e tributária; a demonstração
periódica da capacidade de autofinanciamento e da
melhoria da gestão da IES; bem como a manutenção
dos indicadores de qualidade de ensino e a submissão ao MEC ou ao Conselho Estadual de Educação
de quaisquer alterações nas instituições optantes. As
primeiras condições serão monitoradas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e as duas
últimas serão periodicamente supervisionadas pelo
MEC (art. 20, caput e § 1°).
O art. 9° trata dos requisitos do plano de recuperação econômica e tributária, inclusive o do uso da
prerrogativa dada pelo art. 13 do PLV. Ela faculta às
mantenedoras das IES o pagamento de até 90% do
valor das prestações mensais relativas ao plano de recuperação com títulos do Tesouro Nacional, emitidos
pela União em contrapartida à concessão de bolsas
de estudos não gratuitas Proies pelas mantenedoras
das IES. Isso desde que os respectivos cursos tenham
avaliação positiva do MEC e do Conselho Estadual de
Educação a que estejam vinculadas.
O art. 10 dispõe que os débitos discriminados no
requerimento de moratória serão consolidados na data
em que for protocolado o documento e pagos em até
180 prestações mensais a partir do 13° mês subsequente à concessão da moratória. O parágrafo único
do artigo contém os percentuais mínimos aplicáveis
sobre a dívida consolidada aplicáveis ao longo dos
180 meses de pagamento.
Os arts. 11 e 12 permitem às mantenedoras incluírem débitos remanescentes de parcelamento ativo
ou os que se encontrem em discussão administrativa
ou judicial, desde que atendam às condições neles
prescritas.
Como referido anteriormente, o art. 13 é o que
trata da possibilidade de pagamento dos débitos do
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plano de recuperação das mantenedoras com títulos
federais emitidos em favor das que concedam bolsas
de estudos nos termos e condições postos pelos incisos do caput e pelos parágrafos do artigo.
Caso o valor das bolsas em determinado mês
ultrapasse os 90% permitidos, o excesso poderá ser
aproveitado em mês subsequente, desde que respeitado o pagamento mínimo em moeda corrente.
O art. 14 detalha as formalidades relativas ao requerimento de moratória, que deverá ser entregue à
unidade da PGFN até o dia 31 de dezembro de 2012,
acompanhado de todos os documentos referidos nos
arts. 7° ao 9° do PLV.
O art. 15 prevê que o titular da PGFN deverá proferir despacho sobre o deferimento ou indeferimento do
pedido de moratória até o último dia útil do mês subsequente à sua apresentação. Caso esse prazo não
seja cumprido, o pedido de moratória é considerado
deferido. Em caso de indeferimento, a mantenedora
poderá, no prazo de 30 dias, apresentar manifestação
de inconformidade ao Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que também terá até o último dia do mês
subsequente à manifestação para responder.
Uma vez deferido o pedido, a mantenedora da
IES deverá realizar a oferta das bolsas Proies em sistema eletrônico de informações mantido pelo MEC a
cada semestre do período de parcelamento.
O art. 17 ressalva que a concessão de moratória
não implica a liberação de bens e direitos da mantenedora e da mantida ou de seus responsáveis, que
tenham sido constituídos em garantia dos respectivos
créditos tributários.
O art. 18 trata de hipóteses de revogação e rescisão da moratória. Já o art. 19 prevê que o indeferimento
do plano de recuperação econômico e tributário, a exclusão do Proies e a rescisão do parcelamento implicarão o restabelecimento dos juros moratórios sobre o
saldo devedor, relativamente ao período de moratória.
Pelo art. 20, atribui-se ao MEC a realização de
auditorias periódicas para avaliar o cumprimento das
condições estabelecidas pelo art. 8°
Pelo art. 21, fica estabelecida a aplicação ao parcelamento de que trata o projeto do disposto nos arts.
13 e 14-B da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
Segundo o primeiro dispositivo, o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir do mês subsequente ao da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.
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Note-se que o art. 14-B da Lei n° 10.522, de
2002, determina que a falta de pagamento de 3 (três)
parcelas, consecutivas ou não; ou de 1 (uma) parcela,
estando pagas todas as demais, implicará a imediata
rescisão do parcelamento e remessa do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento
da execução, conforme o caso.
O art. 22 excepciona artigos, relacionados a outros
programas e contidos em outras leis, que impediriam
novo parcelamento, a fim de permitir a adesão das mantenedoras ao Proies, caso elas a eles tenham aderido.
No art. 23, é estendido o prazo de adesão ao
Programa Universidade para Todos – PROUNI, para
30 de setembro de 2012.
O art. 24 trata da concessão ou renovação da
certificação de entidade beneficente. Pelo dispositivo,
as entidades de educação que não tenham aplicado
em gratuidade o percentual mínimo previsto no caput
do art. 13, poderão compensar o percentual devido
nos três exercícios subsequentes, com acréscimo de
vinte por cento sobre o percentual a ser compensado,
mediante a assinatura de Termo de Compromisso, nas
condições estabelecidas pelo MEC. A redação atual
só permite a compensação no ano imediatamente
subsequente.
O último artigo referente ao Proies (art. 25) autoriza as instituições de ensino superior não integrantes
do sistema federal de ensino a requerer, por intermédio
de suas mantenedoras, para fins do Proies, a adesão
ao referido sistema até 30 de setembro de 2012.
O art. 26 altera o art. 3° da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, para definir a dedução da base de
cálculo da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) das operadoras de planos de assistência à saúde referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos
efetivamente pagos.
A referência feita ao inciso do art. 106 do Código Tributário Nacional pelo § 11 do mesmo artigo tem
o intuito de permitir a aplicação retroativa do § 10 do
art. 3°, já referido, de forma a que as operadoras de
planos de saúde possam dela se beneficiar.
O art. 28 do PLV promove alteração nos arts. 1° e
43 da Lei n° 12.462, de 5 de agosto de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC). As modificações destinam-se exclusivamente
a incluir, dentre as licitações e os contratos passíveis
de realização com base nas normas do RDC, as relativas a ações integrantes do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).
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Em seu art. 29, o PLV inclui texto que constava
da MPV n° 556, de 23 de dezembro de 2011, que altera a Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, relativa
à contribuição do Plano de Seguridade do Servidor
Público, prorroga a vigência do Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária, de que trata a Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências, que perdeu
a eficácia por decurso de prazo.
Explicita-se, nesse artigo, a exclusão, da base
de cálculo da contribuição dos servidores públicos da
União para o respectivo regime próprio de previdência
social, do adicional de férias, do adicional noturno, do
adicional por serviço extraordinário, da parcela paga a
título de assistência à saúde suplementar, da parcela
paga a título de assistência pré-escolar e da parcela
paga a servidor público indicado para integrar conselho
ou órgão deliberativo, na condição de representante
do governo, de órgão ou de entidade da Administração
Pública do qual é servidor.
Na verdade, trata-se de parcelas sobre as quais,
conforme entendimento jurisprudencial ou administrativo, já não incidia aquela contribuição. De outra parte,
o PLV permite que, mediante opção do servidor, seja
cobrada a contribuição sobre o adicional noturno e sobre o adicional por serviço extraordinário, para efeito
de cálculo do benefício previdenciário a ser concedido.
Ademais, o projeto traz normas relativas ao recolhimento de parcelas da contribuição do servidor e
do Tesouro ao regime próprio de previdência social do
servidor público não retidas tempestivamente, inclusive sobre a penalização do responsável nesse caso, e
sobre o prazo de recolhimento dessas mesmas contribuições sobre valores decorrentes de decisão judicial,
equiparando-o àquele aplicável às contribuições recolhidas sobre a remuneração ordinária do servidor público.
O art. 30 do PLV altera a Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004. O trecho relativo ao art. 16 fazia
parte da MPV n° 556, de 2011, que perdeu a eficácia por decurso de prazo. Ele prorroga, até 31 de dezembro de 2015, o Regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária
(REPORTO), cuja vigência se encerraria no dia 31 de
dezembro de 2011.
Incluiu-se, também, no art. 15 da Lei n° 11.033,
de 2004, previsão para que a Secretaria da Receita
Federal estabeleça requisitos para a co-habilitação dos
fabricantes de bens utilizados na execução de serviços
de transporte de mercadorias em ferrovias, classificados
nas posições 86.01, 86.02 e 86.06 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), e aos trilhos e demais
elementos de vias férreas, classificados na posição
73.02 da NCM, relacionados pelo Poder Executivo.
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O texto do art. 31 também fazia parte da MPV
nº 556, de 2011, que perdeu a eficácia por decurso
de prazo. Trata-se do reajuste do limite de valor para
a contratação de construção de unidade habitacional no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), que é aumentado para R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Dessa forma, construções desse
porte podem ser enquadradas no regime especial de
tributação aplicável às construções imobiliárias de que
trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.
O art. 32 é outro artigo resgatado da MPV nº 556,
de 2011. Por ele, altera-se o art. 2º da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, que cria o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA). Inicialmente,
é estabelecido o prazo de pagamento e os acréscimos
legais incidentes sobre o recolhimento de valores, por
empresa comercial exportadora, atribuídos a empresa
produtora vendedora caso o produto tenha sido vendido no mercado interno ou a exportação não tenha
sido efetuada no prazo legal.
A segunda medida abre às montadoras de veículos de que trata a Lei nº 9.440, de 14 de março de
1997, a possibilidade de se beneficiar do Reintegra, o
que lhes permitirá reaver valores referentes a custos
tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Ainda no âmbito do Reintegra, considerando a
composição preponderante dos resíduos tributários
na cadeia de produção, o dispositivo incluído estabelece que os valores apurados referem-se a créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Os arts. 33 e 34 atendem a pleito dos escritórios
de advocacia que, assim, conseguem retornar ao regime cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, que lhes
é mais favorável.
II – Análise
A matéria não se inscreve entre aquelas sobre
as quais é vedada a edição de medidas provisórias,
conforme estabelecido no art. 62 da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que a grave situação financeira da Celg D e a descontinuidade sustentada dos
investimentos na sua rede de distribuição nos últimos
anos estão a requerer uma urgente iniciativa do Poder
Concedente, que é o responsável de última instância
pela saúde da Concessão. A MPV, portanto, atende os
requisitos de urgência e relevância, necessários para
caracterizar sua admissibilidade.
Também não observamos também qualquer óbice
de natureza constitucional do PLV. A matéria não sofre
de vício de iniciativa e nem de injuridicidade.
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No mérito, reafirmamos o acerto do Poder Executivo em buscar uma solução que garanta a segurança
energética para os consumidores de Goiás, ao tempo
em que exerce com responsabilidade suas atribuições
como Poder Concedente dos serviços de distribuição
de energia elétrica.
Em relação aos dispositivos acrescidos na Câmara dos Deputados, entendemos que as diversas
medidas tributárias vão ao encontro da intenção do
governo de fomentar a atividade econômica. O incremento se dá tanto pela manutenção e expansão de
programas reconhecidamente bem sucedidos, como o
Reporto e o Reintegra, como pelo resgate de segmentos que sabidamente enfrentam dificuldades, como é
o caso das instituições de ensino superior e os planos
de saúde. Esses últimos precisam ser equiparados a
outros tipos de seguro que já usufruem de regime diferenciado de tributação.
Nesse sentido, também o art. 32 permite que
as montadoras fabricantes de veículos automotores
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste optem
pelo Reintegra. O Reintegra é o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras, instituído em 1997, e tem como objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários
federais residuais existentes em suas cadeias de produção. O valor equivalente de 0 a 3% da receita com
exportações pode ser compensado com outros tributos
ou ressarcido pela Receita Federal.
Mais especificamente em relação ao Proies, o
programa que já era objeto de Projeto de Lei da Câmara, foi exaustivamente negociado e vem em boa
hora para oferecer solução para um problema crônico,
que acaba por atingir sempre a parte mais fraca nas
relações de ensino, o aluno. Propomos apenas emendas de redação para trazer maior aderência do texto
à técnica legislativa.
Embora se possa argumentar que a aprovação da
recuperação econômico tributária das mantenedoras
representará importante renúncia de receita, não se
deve esquecer que a inadimplência das mantenedoras vem de longa data e que a situação vem se agravando a cada dia. Dentre as soluções possíveis, não
resta dúvida de que o Proies constitui a melhor delas,
ao permitir o desafogo do segmento em relação à sua
dívida tributária. Ao mesmo tempo em que garante o
pagamento de 10 % da dívida consolidada de cada
uma delas em moeda corrente, leva a uma ampliação
significativa na oferta de vagas gratuitas nos cursos de
educação superior. A ninguém aproveitaria a falência
dessas instituições, sobretudo aos seus alunos, que,
mesmo pagando suas mensalidades em dia, corriam
o risco de não obterem o diploma a que fariam jus.
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Além disso, o PLV, uma vez aprovado, fará justiça aos escritórios de advocacia, que voltam a recolher
a Cofins e a Contribuição ao PIS/PASEP pelo regime
cumulativo que lhes é mais favorável. Isto porque o
setor de serviços, em geral, tem cadeia de produção mais curta, o que equivale a uma alíquota maior
quando os referidos impostos são cobrados de forma
não-cumulativa.
Em tempos de crise econômica mundial, o Estado
brasileiro deve dispor de instrumentos favorecedores
do crescimento econômico, com o objetivo de evitar
a contaminação do mercado interno pelos males que
afligem a Europa e os Estados Unidos. O papel decisivo do Governo no enfrentamento da crise de 2008
está a demonstrar que ações do setor público são fundamentais para estimular a atividade econômica e a
continuidade dos investimentos. É nesse contexto que
se inserem as ações integrantes do PAC.
De seu turno, o RDC foi inicialmente concebido
como um regime legal aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização da Copa
das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de
Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Em menos de um ano de sua aplicação,
já se notam resultados positivos, com a redução no
tempo médio dos processos licitatórios de 240 para
80 dias, bem como com a redução média de 15% nos
valores contratados pela Administração, comparativamente aos do orçamento prévio.
Entre as inovações do RDC dignas de nota estão:
(i) a inversão das fases de habilitação e julgamento, o
que simplifica o processo, pois a Administração pode
se restringir ao exame dos documentos de habilitação
do autor da melhor proposta, e não mais os de todos
os licitantes, como ocorre no regime da Lei n° 8.666,
de 1993; (ii) a possibilidade da disputa pelos modos
fechado e aberto, inclusive com lances sucessivos
por parte dos licitantes, permitindo a obtenção de
propostas mais vantajosas pelo Poder Público; (iii) a
divulgação do valor orçado pela Administração apenas
após a conclusão do certame, como forma de dificultar
acertos e conluios entre os licitantes, sem prejuízo do
acesso a tais dados a qualquer tempo pelos órgãos
de controle; (iv) a contratação integrada, que confere
maior celeridade ao processo licitatório, ao transferir
para o contratado a responsabilidade pela elaboração
dos projetos básico e executivo de obras, permitindo também que a Administração se beneficie com o
aproveitamento da expertise e de soluções técnicas
inovadoras concebidas pelo setor privado.; (v) a utilização de recursos de tecnologia da informação nos
certames, possibilitando a ampliação do universo de
participantes e dificultando a ação de cartéis.
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Como vemos, as vantagens do RDC sobre o regime da Lei n° 8.666, de 1993, aconselham a sua extensão a outros contratos além daqueles relacionados
aos megaeventos desportivos que serão promovidos
nos próximos anos no Brasil. Sobretudo em razão da
economia de tempo e recursos proporcionada pelo
RDC, é de todo recomendável permitir a sua aplicação
às ações do PAC. Isso proporcionará maior agilidade
às licitações e contratações no âmbito desse programa, o que se revela imprescindível no enfrentamento
dos efeitos negativos da crise mundial, atenuando seu
impacto na economia brasileira.
No que concerne às normas referentes à contribuição previdenciária dos servidores públicos, constantes do art. 29 da proposição, a inclusão da matéria
feita pela Câmara dos Deputados deve ser acolhida.
Conforme se comentou, as alterações, em sua grande
parte, apenas positivam entendimento já consolidado
na jurisprudência. Ademais, a norma avança na direção
de suprir lacunas relativas aos procedimentos aplicáveis para a cobrança de contribuições extemporâneas.
Vale citar aqui a Exposição de Motivos n° 214,
de 21 de dezembro de 2011, do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, que encaminhava a MPV n° 556,
de 2011. Segundo o documento, as alterações referentes à contribuição para o Plano de Seguridade Social
do servidor público (PSS) justificam-se em razão da
necessidade de suprir lacunas, que atualmente estão
gerando dificuldades na aplicação da Lei, bem como
de prever expressamente situações cuja falta de previsão tem dado origem a ações judiciais recorrentes.
Registrava, ainda, o Ministro de Estado da Fazenda, naquela ocasião, que essa alteração visa exatamente a encerrar a discussão acerca da incidência
da contribuição do Plano de Seguridade sobre o adicional de férias, objeto de incontáveis ações judiciais
julgadas, em sua grande maioria, favoravelmente aos
autores, bem como sobre o adicional noturno, o adicional por serviço extraordinário, e as parcelas pagas
a título de assistência à saúde suplementar e de assistência pré-escolar e a parcela paga a servidor indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo,
na condição de representante do governo, órgão ou
entidade da Administração Pública do qual é servidor,
que, de acordo com o entendimento da Administração
Pública Federal, não se sujeitam à incidência da PSS.
Como não há previsão legal a esse respeito, propõe-se
consignar esse entendimento expressamente na Lei.
Também, no que tange ao Programa Minha Casa
Minha Vida cumpre registrar que o aumento do teto
para financiamento viabiliza a construção de maior
número de habitações, uma vez que houve aumento
no custo de construção, de mão de obra e de terrenos,
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Finalmente, sugere-se ainda a inserção dos §§
3° e 4° no art. 8°-A da Lei n° 10.887, de 2004, para
prever as consequências da falta de retenção da PSS
pelo órgão pagador. O artigo previa apenas o não
recolhimento, sendo omisso quanto a não retenção.
Assim, para esse caso, há previsão das penalidades.
Ademais, os valores não retidos relativos às contribuições poderão ser parcelados na forma da legislação.
Segundo o titular da Pasta da Fazenda, a medida é
urgente e relevante em virtude de não existir, na atual
sistemática constante da legislação da PSS, previsão
legal para os órgãos públicos efetuarem as retenções
extemporâneas, de modo que há necessidade de corrigir essa imperfeição no modelo.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela admissibilidade da
Medida Provisória n° 559, de 2012, e pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei de Conversão n° 13, de 2012 e, no mérito, pela
sua aprovação, com as seguintes emendas de redação
EMENDA N° 11 – PLEN
(Ao PLV n° 13, de 2012)
Dê-se a seguinte redação ao art. 3°, § 2°, inciso II
do Projeto de Lei de Conversão n° 13, de 2012, relativo
à Medida Provisória n° 559, de 2 de março de 2012:
“Art. 3°...................................................
§ 2°........................................................
II – mantida: a instituição de ensino superior, integrante dos sistemas de ensino a
que se referem os incisos I e II do caput, que
realiza a oferta da educação superior.”
EMENDA N° 12 – PLEN
(Ao PLV n° 13, de 2012)
Dê-se a seguinte redação ao art. 5° do Projeto
de Lei de Conversão n° 13, de 2012, relativo à Medida
Provisória n° 559, de 2 de março de 2012:
“Art. 5° A adesão ao Proies implica a necessidade de autorização prévia para:
..............................................................
Parágrafo único. A autorização prévia de
que trata o caput deverá ser concedida pelo:
I – Ministério da Educação; ou
II – Conselho Estadual de Educação.”
EMENDA N° 13 – PLEN
(Ao PLV n° 13, de 2012)
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 8°
do Projeto de Lei de Conversão n° 13, de 2012, relativo
à Medida Provisória n° 559, de 2 de março de 2012:
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“Art. 8°...................................................
V – submissão à prévia aprovação dos
órgãos referidos no parágrafo único do art. 5°
de quaisquer aquisições, fusões, cisões, transferência de mantença, unificação de mantidas
ou o descredenciamento voluntário de qualquer
IES vinculada à optante.
............................................................. ”
EMENDA N° 14 – PLEN
(Ao PLV n° 13, de 2012)
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 13 do
Projeto de Lei de Conversão n° 13, de 2012, relativo
à Medida Provisória n° 559, de 2 de março de 2012:
“Art. 13. Fica facultado o pagamento de
até 90% (noventa por cento) do valor das prestações mensais de que trata o art. 10 mediante
a utilização de certificados de emissão do Tesouro Nacional, emitidos pela União, na forma
de títulos da dívida pública, em contrapartida
às bolsas Proies concedidas pelas mantenedoras das Instituições de Ensino Superior para
estudantes de cursos superiores não gratuitos
e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelos órgãos referidos no parágrafo único do art. 5°, condicionada à observância das
seguintes condições por ocasião da adesão:
............................................................. ”
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É favorável, pela constitucionalidade, relevância
e urgência da matéria, com duas emendas de redação.
E, no mérito, também ele é favorável.
Para encaminhar sobre os pressupostos, Senador Aécio Neves, por cinco minutos.
Senador Aécio, para encaminhar a votação.
Senador Gim Argello, José Agripino, Eduardo
Braga, Casildo Maldaner, Pedro Taques e Lúcia Vânia.
Senador Aécio, com a palavra, para encaminhar
a votação sobre os pressupostos.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste instante da votação,
nós falamos, exatamente como reitero a V. Exª, sobre
os pressupostos de relevância e urgência da Medida
Provisória nº 559, que foi encaminhada ao Congresso
e tinha o propósito original de autorizar a Eletrobras
a adquirir pelo menos 51% das ações ordinárias com
direito a voto da Celg, a distribuidora de gás do Estado de Goiás.
A empresa, em face de inadimplência com o pagamento dos encargos do setor elétrico, tem atravessado uma enorme crise. Muitos do Srs. Senadores que
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aqui estão, e destaco a figura do então Líder na época Romero Jucá, trabalharam no sentido de construir
esse entendimento com o Governo de Goiás, com o
Governador Marconi Perillo. A Celg, na verdade, vive
uma grave crise ainda, com um passivo em torno de
R$3,4 bilhões, e julgávamos todos adequado que a
intervenção, a participação da Eletrobras permitisse
a regularização desses débitos.
Entretanto, Sr. Presidente, mais uma vez o filme
se repete, a exemplo da MP 527, em que foi introduzido no texto algo estranho a sua proposição original,
portanto, a aplicação do chamado Regime Diferenciado de Contratações para as obras referentes à Copa
do Mundo e às Olimpíadas – já uma concessão que
nós, naquele instante, consideramos abusiva, mas,
em razão da displicência do Governo, no início da
discussão ou da aprovação dessas obras, achávamos
que pelo menos garantiria que o Brasil não sofresse
demasiadamente com as obras inconclusas de 2014,
2016. Não fizemos uma oposição ferrenha, apesar de
aqui dizermos da mesma forma que ela não atendia os
pressupostos constitucionais de relevância e urgência.
Hoje, nesta Medida Provisória, o Governo busca,
dentre outros vários assuntos, Sr. Presidente – são 32
novos artigos introduzidos na Medida Provisória que
tinha o objetivo inicial de permitir a participação da
Eletrobras no controle da Celg – outros artigos vêm
acoplados a esse texto. E dentre tantos, dentro todos,
o mais relevante desses é exatamente a possibilidade
da extensão do RDC também para as obras do PAC.
Veja, Sr. Presidente, eu vou ter oportunidade
de, em seguida, no momento da discussão do mérito,
falar objetivamente sobre essa questão. Mas nós estamos aqui, infelizmente, mais uma vez, cometendo
uma enorme violência e permitindo uma gravíssima
inconstitucionalidade.
Nós já ouvimos, tantas e tantas vezes aqui lido
e relido, o Texto Constitucional, que determina que as
medidas provisórias têm que atender ao pressuposto da relevância e urgência. São inúmeros os temas,
como o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior;
aquele que regulamenta a base de cálculo do PIS e
Cofins devida pelos planos de saúde; aquele que concede autorização à União para proceder à doação de
alimentos para países descritos na lei. Veja, Sr. Presidente, o absurdo, a discrepância e a absoluta falta
de conexão entre todos esses temas e, em relação à
maioria deles, há absoluta falta de relevância e urgência, aqui um pressuposto fundamental.
Falei aqui da RDC. Essa medida provisória traz
também um artigo que prevê a prorrogação, até 2015,
dos benefícios que dispõem sobre o Reporto; altera a

92

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lei que dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha
Vida; altera a lei que dispõe sobre o programa Brasil
Maior; altera a lei que permite à Sociedade de Advogados o retorno da tributação do PIS/Pasep e Cofins.
É hora de sabermos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se estamos definitivamente dispostos a abdicar da nossa responsabilidade de legislar. Se vamos
delegar ao Poder Executivo, como vem ocorrendo ao
longo desses 18 meses, a responsabilidade de, por
vontade própria e unilateralmente, legislar em nome do
Congresso Nacional, não deveríamos, Sr. Presidente,
estar aqui reunidos.
O Congresso Nacional, do Senado em especial,
a Casa da Federação, ao aceitar mais uma vez essa
violência, neste caso contra a própria Constituição –
contra esta Casa ela tem sido corriqueira e reiterada
–, estamos abdicando, repito, de uma prerrogativa, Sr.
Senador José Agripino, que não é nossa. Nós somos
apenas delegados da população brasileira para garantir
as prerrogativas desta Casa.
Portanto, não se cumprem, nesta proposta, os
preceitos da relevância e urgência e não se cumpre,
Sr. Presidente, portanto, aquilo que define a Constituição Federal.
Eu ficarei apenas na questão da admissibilidade
para poder aqui voltar e falar, com muita clareza, do
absurdo da extensão desse regime diferenciado para
as obras do PAC.
A partir de agora, nós estaremos dando uma carta branca ao Governo Federal para dizer aquilo, Srªs
e Srs. Senadores, que vai ser decidido sobre qualquer
obra que vai ser autorizada e aprovada por licitação
ou que vai ser aprovada pelo regime diferenciado. Isso
jamais ocorreu na história deste País, e espero que
não ocorra agora.
Por isso, nosso encaminhamento é contrário à
admissibilidade dessa medida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Gim Argello para
encaminhar a votação.
S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho encaminhar em nome
do nosso Bloco União e Força a favor dessa medida
provisória. A favor, porque, corretamente, estamos
acertando o Estado vizinho aqui. A companhia Celg
tanto fez por todo o Estado de Goiás e pelo Distrito
Federal. Uma companhia que realmente... O Ministro
Lobão presta essa assistência, esse socorro a essa
companhia que tanto nos ajudou, a todos no Centro-Oeste. Isso é uma necessidade.
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Então, o nosso Partido está totalmente a favor
de votar a medida provisória pela Celg.
Mais do que isso, agora ouço as palavras dos
nossos companheiros sobre o RDC, também é acertado o RDC, porque é uma forma de destravar o Brasil. Há uma crise internacional gigantesca batendo à
nossa porta, e o Governo Federal precisa ter os instrumentos necessários para que possamos promover
o desenvolvimento em nível nacional. Então, o RDC
também acertadamente foi colocado, tanto que sou
relator da próxima medida provisória, Sr. Presidente,
em que todo saneamento deste País vai passar a ser
PAC. Por quê? É uma forma de destravarmos um país
que tem ainda mais de 50% dos seus Municípios pequenos sem saneamento algum; precisamos de uma
forma de realmente ajudarmos, e destravar isso.
Passando para o PAC, passa-se automaticamente
para esse regime diferenciado.
Então, Sr. Presidente, coloco essas palavras e
agradeço também ao Relator Renan Calheiros, que
também aceitou o caso das faculdades, em que mais
de 500 mil bolsas vão ser oferecidas para os estudantes, principalmente para os estudantes de menor renda. Por isso, o nosso Partido e o nosso Bloco votarão
favoravelmente.
Encaminho favoravelmente à Medida Provisória.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senado Benedito Lira, nosso eminente colega
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria solicitar que V. Exª determinasse constar nas
atas, na ata desta sessão, que, nas votações anteriores, de indicação de autoridades, eu me encontrava
em audiência no Ministério da Educação.
Pediria que fizesse constar em ata que, se aqui
estivesse, votaria de acordo com o meu Partido e votaria “sim” na indicação das autoridades que aqui foram votadas.
Muito obrigado, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ninguém mais do que eu gostaria que estivesse sendo respeitado o cronograma das
obras que este País estivesse realizando, executando.
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Falo, principalmente, das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que continuo a achar
que é uma peça de marketing. Gostaria que essas
obras estivessem andando no cronograma previsto,
estivessem andando de conformidade com as exigências do povo brasileiro, que exige investimentos e
infraestrutura, que exige que o Brasil seja, em função
disso, competitivo.
Ninguém mais do que eu desejou ver feita uma
obra que é do maior interesse para a nossa região, a
transposição do São Francisco, que foi objeto até de
visita de Sua Excelência a Presidente da República.
Essa obra foi vitrine da campanha eleitoral, foi usada
como instrumento de cooptação de votos durante a
campanha eleitoral e foi mostrada, pelos meios de
comunicação, poucos meses atrás – e não há modificação, lamentavelmente, nos dias recentes –, como
obra parada. Placas de concreto estão reviradas pelo
fato de estarem expostas ao sol. Como o concreto não
resiste à exposição ao sol, as placas viraram, numa
demonstração clara do dinheiro público jogado fora.
A Presidente foi ver as obras, e eu me interessei
por ver, Senadora Angela, quais eram as razões. V.
Exª sabe qual é a razão fundamental do atraso dessas
obras todas? Falta de projeto. As obras são licitadas
sem o projeto técnico perfeito e acabado. Licitam-se
as obras com o anteprojeto ou com o projeto básico,
e aí a obra não anda. Não anda porque não tem projeto. Aí ocorrem as reformulações de preço, os sobrepreços, a corrupção. A corrupção é cupim puro para
a democracia.
Dito isso, eu poderia aqui bater palmas para essa
medida provisória, que propõe um Regime Diferenciado de Contratação (RDC) para as obras do PAC, para
acelerar o processo. Quero muito que nosso Brasil seja
competitivo, que as obras que o Governo se propõe
a fazer sejam realizadas, mas gosto do zelo pelo dinheiro público muito mais do que qualquer coisa. E em
nome do zelo pelo dinheiro público é que exatamente
vou me manifestar contrário aos pressupostos de urgência, relevância e constitucionalidade, pela opinião
de autoridades.
Pode-se dizer que o RDC, na sua essência, prevê
que quem ganhe a licitação elabore os projetos básicos
e entregue a obra pronta, acabada, em funcionamento.
Em princípio, com isso, tudo estaria resolvido. Senador
Renan Calheiros, tudo isso estaria resolvido, sim, se
não houvesse, no Supremo Tribunal Federal, duas Adins
questionando exatamente o RDC. São duas Adins, e
passo a ler os números delas. Uma delas é a Adin nº
4.645, proposta pelo PSDB, pelo Democratas e pelo
PPS. V. Exª haverá de dizer: “Ah, mas são arguições
diretas de inconstitucionalidade em torno do assunto
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RDC, que é o regime de contratação integrada, como
está proposto na MP que V. Exª muito bem relatou. É
uma Adin proposta por partidos de oposição, que têm
o direito de protestar, de estabelecer contraponto”.
Não, Senador Pedro Taques, porque, ao lado da Adin
proposta pelo PPS, pelo Democratas e pelo PSDB,
há a Adin nº 4.655, de autoria da Procuradoria-Geral
da República. Ninguém tem mais obrigação de zelar
pelo interesse público e pelo dinheiro público do que
a Procuradoria-Geral da República, que impetrou, ao
nosso lado, outra Adin contra o RDC.
Posso eu votar, Senador Dornelles, pela constitucionalidade de uma matéria que o Procurador-Geral
da República questiona no Supremo Tribunal Federal?
Só se eu fosse irresponsável com o dinheiro público!
Como não o sou, eu trago o alerta a esta Casa em
nome da legalidade, da honestidade...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já
concluo, Sr. Presidente.
Em nome da lisura de comportamento no serviço
público, trago esse alerta e vou votar contra. É claro
que vou votar a favor da facilitação, da negociação da
Celg com a Eletrobras, que é uma coisa positiva para o
Estado de Goiás. Mas, quanto a algumas coisas positivas relativas a esse RDC, não tenho como votar nem
a constitucionalidade nem o mérito, porque, ao lado de
uma Adin que meu Partido impetrou no Supremo, há
a Adin do Procurador-Geral da República, o guardião
maior da legalidade, da boa lisura de comportamento.
O Procurador-Geral entrou, ao lado da nossa, no Supremo, com uma arguição direta de inconstitucionalidade, exatamente questionando a correção do que é
o RDC. É o questionamento específico, tópico, do que
é legal ou não no RDC. Se ele questiona, fico ao lado
dele e vou votar contra.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, nossa querida Senadora Marta Suplicy; Srs.
Senadores; Srªs Senadoras, venho à tribuna para me
manifestar favoravelmente à aprovação do relatório bri-
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lhantemente apresentado pelo eminente Líder Renan
Calheiros, relativo a um projeto de lei de conversão
que trata de assuntos da maior relevância. Inclusive,
busca socorrer a Eletrobrás no sentido de adquirir o
controle acionário da Celg Distribuição S.A., companhia
de eletricidade do Estado de Goiás, exatamente para
que possamos ajudar essa companhia a melhorar os
investimentos e, obviamente, a geração e a distribuição
de energia elétrica nesse importante Estado brasileiro.
Esse projeto de lei de conversão, Srª Presidenta,
também trata de outras questões importantes, como
a criação do Programa de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior, para permitir a conversão de dívidas com o Fisco
em bolsas de estudo. Isso significa dizer um aumento,
Senador Valdir Raupp, de nada mais, nada menos do
que 300 mil bolsas no ProUni. Isso significa um aumento em 30% do número de vagas de bolsas para a
universidade, para o ensino superior no Brasil em escolas particulares, mais precisamente em escolas de
nível superior comunitárias e também naquelas convencionadas, como a Ulbra e outras, que se encontram
nessa situação. Portanto, estamos viabilizando nada
mais, nada menos do que 300 mil bolsas de estudo.
Ao mesmo tempo, para o combate à crise econômica e à desaceleração dos investimentos públicos
neste País, estamos ampliando para todas as obras
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) o
Regime Diferenciado de Contratações (RDC), criado
para agilizar as obras da Copa do Mundo de 2014 e
as Olimpíadas de 2016. Uma das novidades desse
regime de contratação é a possibilidade de a Administração Pública licitar o empreendimento por meio
de contratação integrada.
Outra mudança é a redução dos prazos para divulgação do edital e abertura das propostas. Pela Lei
das Licitações, esses prazos podem chegar até 45 dias.
Pelo projeto de lei de conversão, passam a variar de
3 a 30 dias. Além disso, não é obrigatória a apresentação de um projeto básico com a previsão detalhada
de gastos. A urgência se justifica pela necessidade de
manutenção do desenvolvimento econômico através
de investimentos públicos e de melhoria na infraestrutura social urbana.
Portanto, Srª Presidenta, nesse projeto de lei de
conversão, altera-se a lei que trata da contribuição do
plano de seguridade social do servidor público, a fim de
esclarecer quais as vantagens não incidem sobre essa
contribuição. Prorrogam-se os benefícios tributários do
Reporto, Regime Tributário de Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária. Alteram-se os
dispositivos do projeto Minha Casa, Minha Vida, Srªs
e Srs. Senadores, aumentando o seu teto para R$85

JUNHO28369
2012

Quinta-feira 28

mil, facilitando, portanto, e ampliando o atendimento
de um importante projeto na aceleração econômica e
na realização do sonho da casa própria. E se propõem
também alterações na legislação tributária.
Portanto, Srª Presidenta, fica aqui o encaminhamento favorável, de apoiamento, ao relatório apresentado pelo Senador Renan Calheiros, mostrando o
quanto o Governo está empenhado em fazer o enfrentamento também através dos investimentos públicos,
que, desta feita, estarão abrigados por um regime que
é eficiente, já demonstrado eficiente, e extremamente
célere, como é caso do RDC.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito bem, Senador Eduardo Braga!
Com a palavra, o Senador Pedro Taques, último
inscrito para falar sobre os pressupostos. Depois, começaremos a debater o mérito.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, uma pergunta se faz, Senador
Eduardo Braga, a respeito desse projeto de lei de conversão: podemos fazer acordo com o demônio para
fazer a obra de Deus? Não! Não podemos justificar a
realização de meios alterados em razão dos fins. Os
fins não justificam os meios.
A Constituição da República, Srªs e Srs. Senadores, apresenta o devido processo legislativo, que é
uma garantia fundamental do cidadão que decorre do
princípio da legalidade. Nós só podemos fazer o que
a lei determina. Mas não é qualquer lei, não é lei criada de acordo com nossa cabeça. É uma lei criada em
obediência ao devido processo legislativo constitucional.
A Constituição da República estabelece que a
medida provisória é uma das espécies normativas. Por
isso, ela está elencada no art. 59. E o art. 59 precisa
atender ao art. 62 da Constituição, que trata do processo legislativo da medida provisória. No entanto, Srª
Presidente, as várias medidas provisórias que chegam
a esta Casa estão acompanhadas dos famigerados
contrabandos legislativos ou caudas legais ou rabos
da lei. E é o caso dessa medida provisória.
Srª Presidente, o Estado democrático de direito
tem como pressuposto básico que as leis sejam elaboradas por um processo correto e regular. Esse devido
processo legislativo, como eu disse, é uma garantia
do cidadão. Quando a Constituição fala no devido processo legislativo da medida provisória, a Constituição
não permite o contrabando legislativo, porque senão
violaríamos o que diz a Constituição no art. 62.
Essa medida provisória, de três artigos, passa a
mais de trinta artigos, Srª Presidente. Parece-me que
é uma medida provisória igual à unha, igual a cabelo,
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que regenera, que vai crescendo à medida que tramita
no Congresso Nacional.
Imaginem que, inicialmente, ela trata da aquisição
das Centrais Elétricas de Goiás. Todavia, no trâmite na
Câmara dos Deputados, recebeu emendas. A primeira trata da instituição de programas de assistência a
entidades de ensino superior. Isso é bom? Pode ser
excelente, mas não podemos, mais uma vez, fazer
acordo com o diabo para chegarmos à obra do Senhor.
Isso não é possível!
A medida provisória fala também da criação de
regras relativas a planos privados de saúde. Senador
Aloysio, quem sabe, na Câmara dos Deputados, não
existam alguns parlamentares que defendam interesses
outros, que emendem a proposta legislativa de interesse de Sua Excelência a Presidente da República, que
veio com três artigos, e que, como contrabando, como
rabo da lei, como caudas legislativas, acresçam temas
outros, quem sabe com interesses não republicanos
que não foram debatidos devidamente naquela Casa
do Congresso Nacional?
E, aqui, nós temos que debatê-la de afogadilho,
temos que debatê-la com essa urgência, o que não é
aconselhável ao processo democrático.
Autorização para doação de bens federais a países estrangeiros. A extensão de regime facilitado de
contratação ao Programa de Aceleração do Crescimento.
O Procurador-Geral da República já disse que o
RDC é inconstitucional. É inconstitucional, Srª Presidente. Por quê? Afasta os meios de fiscalização, porque o
RDC permite, de forma indireta, que a Administração
Pública não tenha controle pelo Tribunal de Contas e
não tenha controle fiscalizatório.
Por isso, Srª Presidente, entendo que V. Exª, nos
termos do art. 48 do Regimento Interno, deveria rejeitar esse Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2012.
Por entender que esta medida provisória não se afigura como constitucional, não se afigura adequada à
Constituição da República, votarei contrariamente a ela.
Os fins não justificam os meios, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Como V. Exª foi o último orador inscrito, Senador
Pedro Taques, passaremos agora à votação.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam os pressupostos de relevância e urgência,
adequação financeira e orçamentária permaneçam
como se encontram.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Com
o voto contrário do PSDB.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Só para encaminhar, em nome da Liderança do Governo, voto favoravelmente pela admissibilidade, portanto, da urgência e da relevância, de acordo com os
pressupostos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Isso eu acho que já foi encaminhado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, PSOL encaminha e vota contra os pressupostos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Voto contrário do Democratas, pelas razões expostas,
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Já foi aprovado, com os votos contrários. Eu posso mencionar os votos contrários, se V. Exªs quiserem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
vota a favor dos pressupostos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Acho que já foram feito os discursos a favor e
os discursos contrários.
Vamos considerar aprovado, em virtude de já
termos pedido para os que fossem contra levantarem
a mão.
Está aprovado pela maioria dos votos.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir o mérito, nós temos uma lista. Eu vou
lê-la: o primeiro é o Senador Aloysio Nunes, seguido
dos Senadores Lúcia Vânia, Ana Amélia, Alvaro Dias
e Randolfe Rodrigues.
O primeiro Senador inscrito, portanto, é o Aloysio Nunes.
São dez minutos para a discussão do mérito.
V. Exª tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srs. Senadores, hoje, pela manhã, o
Presidente José Sarney, ao receber das mãos do Ministro Dipp o anteprojeto do novo Código Penal, fez um
belíssimo discurso, um discurso que, seguramente, vai
balizar os trabalhos do Senado no exame da matéria
que chegou ao nosso conhecimento.
Numa determinada passagem do discurso, o Senador José Sarney faz uma referência ao movimento
pela codificação do Direito, que surge no final do séc.
XVIII e entra pelo séc. XIX. E lembra que esse movimento visava a dar aos sistemas legislativos dos países
que viviam revoluções democráticas coerência lógica
e inteligibilidade, baseadas na crença de que a razão
humana seria capaz de compreender o alcance das
leis desde que as leis fossem bem-elaboradas, bem–
escritas, guardassem uma coerência lógica.
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Esse movimento ocorreu em contraposição ao
que o Presidente Sarney chamou de caos legislativo
do antigo regime. É o universalismo da lei que se sobrepõe ao particularismo do regime antigo, do regime
feudal. Isso porque surgia, naquela época, uma nova
figura na política, que era o cidadão, a quem a lei era
endereçada e que não poderia, em hipótese alguma,
alegar o seu desconhecimento para descumpri-la.
Pois bem, Srs. Senadores, que contraste entre
essa lição que o Presidente Sarney nos deu e a prática
legislativa que estamos, hoje, vivendo!
Hoje, nós estamos examinando o PLV nº 13, de
2012. Há um ano, examinávamos o PLV nº 13, de 2011.
Aquele instituía o regime diferenciado de contratação
para as obras da Copa, sob a alegação de que era
preciso obter condições legais para que as obras saíssem com mais rapidez e mais agilidade.
Srª Presidente, naquela época, a medida provisória original, editada pela Presidente Dilma, ganhou
27 adendos na Câmara dos Deputados. A Medida Provisória nº 13, que estamos examinando hoje, ganhou
dez adendos na Câmara dos Deputados.
E o que me espanta, Srs. Senadores, é que vejo
se suceder na tribuna uma série de elogios àquilo que
não poderia ser elogiado, porque se faz aqui o elogio
da ilegalidade.
Essa medida provisória que estamos examinando, a rigor, deveria conter apenas três artigos, que são
artigos mediante os quais a Presidente da República
disciplina a aquisição de no mínimo 51% das ações
ordinárias da Celg pela Eletrobras. Só isso. O resto
todo foi colocado aqui de forma ilegítima, inconstitucional, ilegal.
A Lei Complementar nº 95 procurou instituir entre
nós um mínimo de sistemática racional na elaboração
das leis, para evitar exatamente o caos legislativo. O
art. 7º dessa lei diz que todas as leis deveriam se iniciar com o art. 1º, que dissesse qual é o objeto da lei
e o âmbito da sua aplicação.
O art. 1º da medida provisória que vamos examinar diz que o seu objeto é a venda das ações da
Celg. Só que, a partir desse art. 1º, sucede-se uma
série de outros que não têm nada a ver com o objeto
da lei. Nada!
Se examinarmos os pontos que compõem o projeto de lei de conversão, vamos ver uma profusão de
benefícios fiscais. Benefício fiscal que vai para a indústria automobilística, que vai para portos, que vai
para universidades, que vai para funcionários públicos,
que vai para todo mundo, para gente que tem acesso
privilegiado a determinados gabinetes da Câmara dos
Deputados, onde se urde a trama dessa ilegalidade;
enfiar-se numa medida provisória que tem o mérito de
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resolver uma situação grave do Estado de Goiás, mas
há uma série de outras tantas que nada têm a ver com
o projeto original. Diz bem o Senador Pedro Taques:
uma a uma poderia ser até considerada meritória.
Mas, vejam V. Exªs o que acontece com os benefícios fiscais.
Somente no ano passado, em 2011, segundo o
relatório do Tribunal de Contas, foram dedicados, foram
entregues, na forma de benefícios fiscais, o Tesouro
Nacional abriu mão de recursos da ordem de R$187
bilhões, o que é mais do que o orçamento da saúde, da
educação e da assistência social. São R$187bilhões em
renúncia fiscal. O Ministro da Saúde, há algum tempo,
chegou a dizer que, com R$40 bilhões, ele resolveria o
problema da saúde no País. Pois bem, no ano passado
foram R$187 bilhões em benefícios fiscais.
E esse PLV que nós estamos votando hoje acrescenta mais uma quantidade enorme de benefícios
fiscais àqueles que já foram concedidos, sem que se
tenha sequer meios de avaliar qual é a sua eficácia,
qual é o seu impacto financeiro, como isso afeta a capacidade de o Governo realizar os seus programas,
quem ganha e quem perde com esses benefícios.
Nada! Vamos aprovar assim. A maioria governamental
vai aprovar exatamente assim. É um presente para a
indústria automobilística, é um presente para os portos, é um presente para escritórios de advocacia e
assim por diante.
Não estou criticando aqui o Relator, o ilustre Senador Renan Calheiros. O Senador Renan Calheiros
pegou nos braços uma coisa malfeita, um mostrengo.
E foi obrigado, para cumprir o seu dever parlamentar
de Relator, a salvar pelo menos o objeto inicial da medida provisória, que é a compra da Celg, muito bem
negociada entre o Governador Marconi Perillo, a Presidenta da República e o Ministro Lobão. E vai resolver o
problema do Estado de Goiás. Mas, como que premido
contra a parede, é obrigado a dar parecer sobre uma
série de coisas sobre as quais, tenho certeza, S. Exª
não teve condições de examinar em profundidade. Por
exemplo, qual é o alcance da adoção do RDC, da forma
como foi apresentado? Isso vai resolver os problemas
do PAC? Não vai, Srs. Senadores. O problema de PAC
é a falta de planejamento, é a incompetência. É o Governo que é ruim; não é a lei que é ruim. Já adotamos
o RDC para as obras da Copa. Como é que estão as
obras da Copa hoje?
Então, o que o Senado vai fazer hoje é legitimar
uma esperteza: Deputados que enfiaram na medida
provisória temas que nada dizem respeito ao seu objeto, que distribuem a mancheias benefícios para vários
setores econômicos. Aproveitam-se da medida provisória, do rito legislativo da medida provisória, para fazer
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com que isso seja aprovado. Talvez a Presidenta Dilma
vete um ou outro dispositivo, mas não tenho dúvida de
que eles voltarão. Haverá outras medidas provisórias,
e nessas outras medidas provisórias novamente vão
ser introduzidos temas com esta mesma sistemática,
com este mesmo objetivo: atender a setores da economia brasileira, especialmente lobbies corporativos
ou empresariais, sem que o Congresso, sem que o
Senado tenha a mínima condição de apreciá-los. É o
que acontecia, por exemplo, na época da República
Velha, quando o Congresso Nacional, aproveitando-se do rito especial de tramitação da lei orçamentária,
incluía na lei orçamentária matérias exatamente desse
tipo que estamos votando hoje. Aí surgiu a expressão
“orçamentos rabilongos”, ou seja, orçamentos com
rabos compridos. Por isso é que as Constituições, de
1946 para cá, têm um dispositivo que impede que a lei
orçamentária contenha matérias estranhas à previsão
da receita e à fixação das despesas.
Orçamentos rabilongos, leis rabilongas, leis com
rabos compridos. Em algum momento, esse rabo vai
ficar de fora, e aí a casa cai.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada Senador Aloysio Nunes.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, está em exame o Projeto de
Lei de Conversão n° 13, de 2012, matéria resultante
da Medida Provisória n° 559, de 2012, convertida na
Câmara dos Deputados.
A Medida Provisória, em seu texto original, encaminhado ao Congresso Nacional no dia 5 de março último, pelo Poder Executivo, tinha o propósito de
solicitar autorização do Parlamento para federalizar o
controle da Celg Distribuição S.A.
Essa empresa, como é de conhecimento geral,
detém a concessão dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás e resulta, em conjunto com a Celg Geração e Transmissão
S.A., do processo de segregação das atividades da
Companhia Energética de Goiás, levada a efeito por
determinação da Lei n° 10.848, que definiu, em 2004,
a desverticalização de todo o setor.
O texto inicialmente expedido pelo Executivo
era simples e continha apenas três artigos, mais uma
cláusula de vigência. Entretanto, muito diferente é a
versão que chega ao Senado, havendo feito a Câmara
dos Deputados, no decurso da tramitação da Medida
Provisória, um espantoso acréscimo de 32 outros artigos, versando sobre os temas mais variados – nenhum deles de perto sequer relacionado à Celg ou ao
setor elétrico.
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Como se pode facilmente constatar, Srª Presidente, estamos diante de um dos frequentes abusos
cometidos contra o processo legislativo pelos setores de
poder que hoje gravitam em torno do Governo Federal.
Para esses grupos, o papel do Congresso Nacional no debate e na aprovação das normas que
comporão o ordenamento jurídico nacional é apenas
um penduricalho formal, no movimento de assalto que
fazem ao funcionamento autônomo e harmônico dos
três Poderes.
Assim, o importante é obstruir ao máximo a qualidade do debate legislativo, promovendo uma verdadeira
enchente de medidas provisórias. Com isso, ganham
duas vezes: uma, porque superlotam e obstruem a
agenda das Casas do Congresso com propostas que
têm dia e hora para serem deliberadas; outra, porque,
promovendo um verdadeiro vale-tudo na tramitação
legislativa, compõem, com facilidade, interesses múltiplos, impedindo o amadurecimento da reflexão e a
prevalência da serenidade na tomada de decisão.
Essa é uma forma perversa de governar. E vem
sendo a forma preferida de fazer prevalecer a vontade do Governo sobre o conjunto da representação do
povo, na Câmara e no Senado.
Vejam se não tenho razão em me posicionar,
senhoras e senhores. Com um conteúdo inicialmente
singelo, a Medida Provisória nº 559, de 2012, ganhou
acréscimos mais de dez vezes superiores, em quantidade, às suas dimensões originais. Assim, os três artigos originais se transformaram em trinta e cinco. Mas,
o grande prejuízo à segurança do processo legislativo
não está na quantidade de “contrabandos”, que finalmente conformaram o Projeto de Lei de Conversão n°
13, mas em seu conteúdo.
Assim, temas os mais desconexos e diversificados passam a conviver no mesmo texto legal, batendo
frontalmente com a boa técnica legislativa. Lá estão claramente estabelecidos princípios da maior importância
para a qualidade do ordenamento jurídico. Entre eles,
por exemplo, está – e cito textualmente os incisos I e
II do art. 7o – que “cada lei tratará de um único objeto”
e, também, que “a lei não conterá matéria estranha
ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade,
pertinência ou conexão”.
Ora, o PLV em exame contém nada menos que
uma dezena de assuntos totalmente diversos do objeto
definido em seu escopo original. Mais que isso, sendo
absolutamente estranhos, também, entre si, nenhum
deles se vincula a qualquer outro, seja por afinidade,
seja por pertinência, seja por conexão. É um caso
verdadeiramente emblemático de antijuridicidade, ou
seja, de situação em que uma matéria não pode pros-
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perar por afrontar princípios básicos do ordenamento
jurídico nacional.
Mas temo que o Governo não se importe com
esse tipo de obstáculo, que certamente considera
menor, a despeito dos impactos negativos que traz à
tramitação das decisões congressuais.
Além do tema da Celg-D, o PLV n° 13, de 2012,
traz, por exemplo, todo o novo Programa de Governo,
o Proies (Programa de Estímulo à Reestruturação e
ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior), destinado a melhorar as condições de continuidade das atividades das entidades de ensino superior,
cujos passivos financeiros poderiam ser, em apertado
resumo, transformados em bolsas de estudos a serem
administradas pelo Executivo.
Um tema, decerto, de grande relevância, cujo
debate deveria e poderia se dar de forma autônoma e
processualmente responsável.
Constam também do Projeto de Lei de Conversão medidas destinadas a regular deduções na base
de cálculo das contribuições dos planos de saúde ao
PIS/Pasep e Cofins, a ajustar a base de contribuição
do regime previdenciário próprio dos servidores públicos e a permitir a doação de alimentos, via Nações
Unidas, a diversos países, entre os quais: Cuba, Sudão e Coreia do Norte.
Mas a lista não acaba tão rapidamente. Existem
outros e, por fim e por último, mas não menos desconcertante, medida destinada a incluir as obras do PAC
no Regime Diferenciado de Contratações, instituído
em 2011, basicamente para dar celeridade às obras
voltadas à Copa de 2014, que o Brasil sediará, e aos
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
Como se vê, dentro dessa peça confusa denominada Projeto de Lei de Conversão n° 13, de 2012,
convivem temas mais ou menos meritórios, poucos deles de fato caracterizados pelos atributos de relevância
e urgência exigidos pela Constituição para adoção do
instituto da medida provisória, por parte da Presidente
da República.
Mas não posso me furtar a comentar com maior
detalhe a última disposição que citei.
De fato, Srª Presidente, o País teve que aceitar, mesmo que a contragosto, um regime diferenciado – ou seja, uma metodologia excepcional e menos
segura – de licitação e de contrato público, em vista
da inoperância com que vinham sendo operadas as
obras destinadas à Copa e às Olimpíadas. Afinal, não
é prazer para nenhum de nós imaginar o quanto pesará
contra a imagem pública do País eventuais fracassos
na organização dessas duas grandes competições de
âmbito mundial.
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E não porque elas não sejam importantes. Afinal,
embora estruturadas...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) –
...numa relação confusa e muitas vezes contraditória,
são iniciativas razoavelmente alinhadas a algumas das
necessidades mais prementes de avanço no rumo do
nosso desenvolvimento econômico e social.
Na condição de Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Srª Presidente, acredito que
precisamos de mecanismos que agilizem os procedimentos licitatórios, mas não podemos fazer isso de
afogadilho, substituindo o Congresso Nacional no seu
principal papel, que é buscar uma legislação segura,
que atue de forma a preservar os recursos públicos
com responsabilidade.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Não
posso concordar, por fim, na condição de representante
da vontade popular soberana, com o tratamento que
dá o Governo ao processo legislativo, um tratamento
que apequena o Congresso Nacional, que constrange
o exercício da representação legislativa, que prejudica
a autonomia e a harmonia que devem prevalecer entre
os poderes, que, ao fim e ao cabo, fragiliza o próprio
Estado democrático de direito.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, embora
fazendo estes comentários.
Eu tenho, aqui, de dizer que devo votar favoravelmente a essa medida provisória, uma vez que ela
trata de um assunto muito importante para o Estado
de Goiás, que é a federalização da companhia Celg.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Srª Presidenta. Pela ordem, Srª Presidenta.
Senadora Marta, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para pedir a V.
Exª que me inscreva, pela Liderança do PSDB, após
a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. V. Exª será atendido.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente da
sessão, Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, nossos
convidados, Prefeito de Nova Prata, do meu Estado,
eu teria muitas razões para também criticar a forma
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como medidas provisórias chegam a esta Casa. Todas
elas já foram bem referidas, bem explicadas, bem detalhadas no seu mérito e sob o ponto de vista institucional e político.
Esperamos, até aqui, que esta Casa aprove uma
iniciativa do Presidente José Sarney para dar um ordenamento aceitável na tramitação das medidas provisórias.
Não vou fazer nenhum comentário a respeito das
questões relacionadas ao mérito das matérias que se
tornaram uma miscelânea dentro da medida provisória
convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 13. Eu
até preferiria que o número fosse 11, o do meu Partido.
Treze é o numero do Governo.
Ironia à parte, eu subi à tribuna, hoje, para tomar
a defesa de um aspecto que é o mais relevante dessa
medida provisória, no meu entendimento, e falo, com
muita honra, em nome do Partido Progressista.
Como jornalista durante muitos anos, Senador
Benedito de Lira, eu defendi muito um sistema que
havia, o Creduc, que era um crédito educativo para
jovens carentes, para poderem frequentar o ensino
superior. Os juros cobrados naquele sistema eram
tão elevados que se tornou algo inviável, impagável.
Veio, depois, um substituto, que, da mesma forma, foi
muito oneroso para as famílias, que são as que mais
precisam do acesso ao ensino superior.
Agora, neste Projeto de Lei de Conversão, uma
forma criativa foi encontrada, porque, no meu Estado,
o Rio Grande do Sul, inúmeras instituições de ensino
superior, verdadeiramente comunitárias, formadas na
base de regiões e de Municípios, demandam grande
necessidade de ofertas de vagas para alunos egressos do ensino médio.
Ao longo do tempo, no Rio Grande do Sul, como
em Santa Catarina, e imagino que em outros Estados
brasileiros, essas instituições, formadas com o apoio
da comunidade, empenhadas em oferecer um serviço
de qualidade aos estudantes, acabaram se convertendo na única alternativa ou na melhor alternativa para
que esses jovens pudessem ser graduados no ensino
superior. São várias, dezenas de instituições no meu
Estado que operam como instituições comunitárias de
ensino superior.
E é em nome não das instituições, mas em nome
de milhares de estudantes gaúchos, que frequentam
essas universidades, que estou aqui na tribuna para
defender esse detalhe e esse aspecto desta medida
provisória.
Tenho a consciência e a convicção de que, apesar do emaranhado das outras coisas que estão aqui
dentro, meritórias também para resolver um problema
em Goiás, o fato é que nós, hoje, dispomos apenas
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desse mecanismo legislativo para que as coisas andem, lamentavelmente. E é exatamente em nome dos
estudantes universitários do meu Estado, o Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de outros, em nome
dessa juventude que precisa desse apoio, porque, se
não tivessem encontrado essa saída criativa da criação desse programa de estímulo à reestruturação e
ao fortalecimento das instituições de ensino superior,
com o objetivo de assegurar as condições para a continuidade das atividades das mantenedoras do sistema federal e estadual de ensino, a ideia declarada do
novo programa é manter o nível de matrículas ativas
de alunos e também a qualidade de ensino, recuperando créditos tributários da União, ampliando a oferta
de bolsas de estudo integrais em cursos de graduação
nas instituições de ensino superior.
Aliás, levei à presença do Ministro Aloizio Mercadante, que me recebeu extra-agenda, a pedido do
Líder Eduardo Braga, um grupo de dirigentes de instituições comunitárias de ensino superior do Rio Grande do Sul, e ele entendeu os aspectos relevantes, do
ponto de vista social, porque os alunos que freqüentam
essas universidades comunitárias estariam correndo
o risco, se não se encontrasse uma solução para o
problema do endividamento dessas escolas, da dívida
tributária com a União, de não receber o seu diploma
no final do ano. Além desse risco, o fato da não oferta
de maior número de vagas também estaria comprometendo o futuro de muitos jovens gaúchos, que não
teriam oportunidade.
E, hoje, nesta Casa, muitas vezes ao longo do
tempo, toda esta Legislatura temos falado muito da importância do investimento em educação. O Brasil está
com um passivo na área social e educacional ainda
muito grande. Muitos passos importantes foram dados,
mas ainda é necessário um esforço muito grande, especialmente como prega muito aqui o Senador Cristovam
Buarque, nos investimentos no ensino fundamental.
E é exatamente esse o motivo que me traz, apesar das críticas à forma como medidas provisórias são
encaminhadas a esta Casa, que estou aqui para defender o Projeto de Lei de Conversão nº 13 no aspecto
específico de que trata o art. 3º, que exatamente define as condições de funcionamento desse programa.
O Proes será implementado por meio da aprovação de um plano de recuperação tributária e pela
concessão de moratória de 12 meses das dívidas tributárias federais, em benefício das entidades que se
encontrem em grave situação econômico-financeira.
A definição dessa situação é feita no parágrafo único
do artigo.
Como regra geral, a dívida tributária federal vencida da mantenedora das instituições de Ensino Su-
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perior deverá ser igual ou superior ao resultado da
multiplicação do valor de R$1.500,00 pelo número de
matrículas totais nas suas mantidas.
Eu queria só dizer que para se ter uma idéia disso, essas vagas nesse sistema representam praticamente metade de tudo o que o Prouni, que é um dos
programas mais festejados de acesso ao Ensino Superior, está oferecendo hoje e ao longo do tempo. Cerca
de 500 mil vagas para esses jovens. Não são poucos
jovens, são 500 mil jovens que poderão ter acesso
assegurado ao ensino superior, garantindo também
a tranqüilidade, para os atuais alunos do ensino superior dessas instituições comunitárias, de concluírem
os seus cursos sem o estresse ou a dúvida se terão
ou não o recebimento do seu diploma pela situação
de inadimplência das instituições de ensino superior.
Por isso, estou aqui em nome do Partido Progressista, mas, sobretudo, em nome dos jovens estudantes
do meu Estado, do Rio Grande do Sul. Tenho certeza
de que falo aqui em nome dos Senadores Paulo Paim
e Pedro Simon, favoráveis também a essa solução
criativa que o Governo encontra para resolver o problema das instituições, mas, sobretudo, dos milhares
de jovens que estão dependendo da regularização da
sua situação.
Era essa a minha posição, Senadora Marta Suplicy, ao apoiar o mérito, especificamente no aspecto
relacionado ao novo programa que o Governo Federal
oferece com alguma criatividade.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem, Srª Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria de justificar a minha ausência nas duas últimas
votações. Eu estava representando a Comissão de
Assuntos Sociais desta Casa num seminário conjunto
com a Câmara Federal sobre financiamento de saúde. Por isso mesmo eu estava lá, participando desse
seminário conjunto, e não pude estar aqui na votação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, Presidenta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Presidenta.

JUNHO28375
2012

Quinta-feira 28

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Na mesma linha do Senador, eu
avisei, inclusive, à Mesa que eu estava na CPMI do
Cachoeira e pedi que justificasse – avisei ao Senador
Sarney – a minha ausência nas votações.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senador Paulo Davim, Senador Mário Couto
e Senador Argello.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Senador Eunício Oliveira também.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Um momentinho, Senador Argello.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Na mesma linha, Srª Presidente, só para justificar a minha ausência, porque eu
estava numa reunião da Comissão de Constituição e
Justiça.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Eunício, na mesma linha.
Pois não, Senador Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Presidente Marta, depois das
justificativas de todos os Senadores que estavam aqui
na Casa, todos os três trabalhando – somos testemunha disso também –, eu queria pedir a V. Exª que,
por favor, coloque em votação, logo depois da MP, um
requerimento de urgência, nos termos do art. 336 do
Regimento Interno do Senado, a respeito do projeto
que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
é sobre os conselheiros tutelares. A Secretaria-Geral
já está de posse desse requerimento. Por favor. É só
um requerimento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sim, não havendo nenhuma objeção por parte
do Plenário, nós faremos após a Ordem do Dia, que é
o procedimento regular para esse tipo de atendimento.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias. Depois
será Randolfe e, depois, Aécio.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
é recorrente e cansativo discutir a constitucionalidade
das medidas provisórias.
Certamente, cerca de 80% delas são absolutamente inconstitucionais, e nós já decoramos o discurso sobre a inconstitucionalidade delas. Mais uma
vez anunciamos que ingressaremos com uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade em razão do que será
aprovado com segurança, que é a extensão da RDC
para obras do PAC.
Não há como não procedermos dessa maneira,
em respeito à Constituição do País, em nome daqueles que desejam transparência na realização de obras
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públicas no País e, sobretudo, honestidade. Não há
como usar o pretexto de que essa modalidade de licitação facilitada, com portas abertas para o ingresso
dos desonestos, acelera a execução de obras no País.
Basta verificarmos as obras para a Copa do Mundo
2014. Muitas delas não saíram do papel, e as que
saíram do papel caminham lentamente, com um desempenho sofrível em matéria de execução. Portanto,
a justificativa não vale.
Agora, alegam que, se nós facilitarmos para as
obras do PAC, teremos celeridade, e elas acontecerão
de forma diferente do que vêm ocorrendo.
Na verdade, as razões são outras. O relatório
do Tribunal de Contas aponta que as razões para as
dificuldades são a baixa capacidade do Governo em
gerenciar grandes obras de engenharia e projetos
complexos. O outro fator decorre da baixa qualidade
dos projetos básicos elaborados como referência para
os processos licitatórios, o que requer revisões ao
longo das obras, afetando o seu cronograma e custo.
A ausência de um projeto básico de qualidade é que
possibilita a concessão de aditivos. A estratégia adotada pela Delta, que está no epicentro do escândalo
Cachoeira, concorrendo sempre com preços baixos,
assinando contratos e, depois, obtendo aditivos generosos, valorizando em cerca de 60% o custo final das
obras em execução.
Vejam:
Segundo o Relatório do Tribunal de Contas da União, somente 20% da Lei de Diretrizes
do Orçamento foram executados. Em 2011,
ainda segundo o TCU, a renúncia de receita
cresceu 30% e os R$187,3 bilhões dela resultantes ultrapassam os orçamentos da saúde,
da educação e da assistência social.
Isto não é simples. Isto não é corriqueiro. Isto é
inusitado. Isto é grave. Isto é reflexo de incompetência de gestão.
O ritmo de execução das obras do PAC...
Vamos lá, as licitações foram realizadas. Portanto, que não se aleguem dificuldades no ato de licitar
obras. Aleguem-se dificuldades no ato de executar.
Veja:
O ritmo do PAC, destacado pelo Tribunal de Contas da União: o relatório enfatiza que as conclusões da
hidrelétrica de Belo Monte e do Trem-Bala, previstas
para 2014, passaram para 2019.
Não é uma questão de licitação.
Esses atrasos, segundo o documento,
não são isolados nem restritos aos grandes
empreendimentos. No setor de transportes, a
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diferença média entre os prazos repactuados
no PAC 2 e os prazos estimados ao final do
PAC 1 é de 437 dias por ações. Ou seja, mais
de um ano de atraso.
Não é a licitação que atrasa a obra. É um governo claudicante, incapaz, sem a eficiência necessária,
sem capacidade de gerenciamento e de execução,
que atrasa as obras.
Enfim, nós temos aqui tantos números que atestam o fato que estamos narrando. Não somos nós da
oposição que estamos inconformados com o uso e
abuso das medidas provisórias afrontando a Constituição. É, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que já ajuizou também Ação
Direta de Inconstitucionalidade à Medida Provisória
nº 4.655, no Supremo Tribunal Federal, a exemplo do
que fizemos nós.
O Procurador-Geral apresenta dois argumentos
ao pedir a concessão de liminar para suspender a eficácia da norma até o julgamento definitivo. Segundo
ele, se as licitações e contratações das obras forem
realizadas na forma regulada pela lei, haverá comprometimento do patrimônio público.
O Procurador-Geral acrescenta que há necessidade de se garantir aos gestores segurança para que
deem início, de fato, às licitações e consequentes obras,
serviços e atividades voltadas à Copa do Mundo Fifa
2014 e Jogos Olímpicos 2016.
Se problemas existem já de superfaturamento
escancarado em relação às obras da Copa do Mundo,
que transformam o Brasil no paraíso do sobrepreço,
imaginem o que ocorrerá com a amplitude disso, com
a expansão dessa medida, alcançando inúmeras obras
do chamado PAC, obras ainda não iniciadas, porque
aquelas que foram iniciadas, como a Ferrovia Norte-Sul,
por exemplo, como a transposição do rio São Francisco,
vejam o cronograma dessas obras, as promessas de
execução e a sua real execução. Alguém que visitou, há
poucos dias, a Ferrovia Norte-Sul informa que lá estão
outdoors comemorando a obra, mas as obras estão
paradas. Estão paralisadas as obras dessa ferrovia.
Nós estamos diante de mais um atentado à Constituição. Estamos caminhando para a licenciosidade
absoluta em matéria de licitações no País. Se os escândalos se sucedem, se ministros sucumbem diante
de denúncias graves, se há uma CPI que informa ao
País existir uma relação de promiscuidade do Poder
Público com o setor privado – nesse caso, através da
empresa Delta e Cachoeira, que é um sócio oculto ou
é um grande traficante de influência, capaz de convencer governantes a elevar preços –, se estamos diante desses fatos, com a alegada dificuldade existente,
com a pretensa dificuldade existente, em razão de uma
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eventual complexidade na Lei de Licitações no País,
imaginem, senhores e senhoras, com as facilitações
propostas numa medida provisória que é mais que uma
árvore de natal, que é mais que uma feira paraguaia,
que é um achincalhe ao bom senso.
E muitas vezes – é preciso dizer – o Poder Executivo suja as mãos do Legislativo, para alcançar os
seus objetivos. E esse é o caso. Não é o Governo que
encaminhou para o Congresso Nacional uma medida
provisória, optando por esse sistema para licitação nas
obras do PAC; é iniciativa da Câmara dos Deputados,
como se o Governo pudesse ficar acima do bem e do
mal e usar a mão suja do Legislativo, para alcançar
seus objetivos escusos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
concluo, obedecendo à campainha e dizendo que, em
que pese o esforço do Senador Renan Calheiros, Relator dessa matéria, nós não podemos, obviamente,
assinar embaixo e vamos encaminhar mais uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT–
SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra...
Pois não, Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Eu queria lembrar à Casa, se V. Exª permitir, que vai
haver uma votação nominal decisiva para a aprovação
desta Medida Provisória.
Ela vai ter seu prazo expirado no próximo dia 2,
portanto o dia D é hoje. E eu queria aproveitar a oportunidade que V. Exª me concede para lembrar a todos
os Senadores que estão em seus gabinetes e em outras dependências da Casa que, por favor, não saiam.
O nosso quórum, durante esta semana, não é
privilegiado. Temos uma semana de festas no Nordeste, de São João, de São Pedro, de convenções
partidárias. Portanto, é fundamental que os Senadores
permaneçam aqui, para que possamos concluir hoje,
respeitadas as divergências evidentemente, a apreciação dessa medida provisória.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Srª Presidente, em aditamento ao que disse o Líder
Renan, gostaria de sugerir a V. Exª que ligasse a campainha de votação nominal, para chamar a atenção
dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras para o fato
de que entraremos em votação nominal...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Ótima ideia.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
... para que possamos ouvir o Senador Randolfe e para
que possa haver, logo em seguida, a votação nominal.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Nós ainda temos dois requerimentos a votar, o
que deve ser rápido; Randolfe, por dez minutos; Aécio
Neves, por dez minutos. Dois requerimentos para votar.
Aí votamos a de nominal.
Agora, já veio gente aqui falar comigo que hoje
há jogo do Corinthians. Depois, há o item 4, o item 3,
bastante coisa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– E temos uma outra medida provisória para votar, o
que, se Deus quiser, será por acordo, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Se Deus quiser, porque os corinthianos...
Fiquei até surpresa. Eu disse: mas o Corinthians
é um time paulista. Imagine, parece que o Brasil todo
está torcendo. Ele virou o Brasil lá na Argentina.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– O Corinthians tem o apoio de todo o povo brasileiro
hoje, Srª Presidenta.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Srª Presidente...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Srª Presidente, e a contrapartida que este Plenário
vai dar a senhora é exatamente, em solidariedade,
torcer pelo Corinthians.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Pois não, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem.) – Gostaria de solicitar a V. Exª que abrisse o
painel para começarmos o processo de votação. Acho
que seria mais...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – É uma boa ideia.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Vamos abrir o processo de votação da medida provisória
para ganharmos tempo, já que...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Espere aí, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
há um consenso de todas as Lideranças partidárias.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – É uma votação simbólica e só será nominal se
for pedido pela oposição. Se a oposição disser que já
vai pedir, talvez a gente possa fazer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Faz um acordo...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Faz um acordo...
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Se
me permite, consulto as Lideranças partidárias. Falo
aqui em nome do DEM. Consulto o nosso Líder Senador Alvaro Dias, pelo PSDB; Randolfe, pelo PSOL; e o
Pedro Taques, que representa aqui, como Vice-Líder,
se possível... Senador Pedro Taques... E fazemos uma
votação simbólica.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– RS) – Senador Jayme Campos, temos aqui a voz
da experiência...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Drª Cláudia Lyra.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– RS) – ... falando que as vezes em que isso foi feito
não deu muito certo depois. Então, é melhor... O acordo deveria ser outro: que a oposição renuncie a fazer
a votação nominal. Aí está bom.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Mas eu estou consultando as Lideranças...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Aí quem está no gabinete já sabe.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Estou consultando as demais Lideranças se concordam.
Eu, particularmente, em nome do DEM, abro mão da
votação nominal...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– RS) – Estou prorrogando a sessão pelo tempo necessário aos trabalhos.
V. Exª pode continuar a consulta que estou observando.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Já
estou indagando os demais Líderes se eles concordam,
até porque seremos patrolados pelo rolo compressor
dessa base forte.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Em não fazer nominal. É isso?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Vamos fazer simbólica.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Todos concordaram?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Se
V. Exª abrir o painel, ótimo. Então, vamos abrir o painel
e votar nominalmente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Votação simbólica não tem problema nenhum.
Todos os Líderes concordaram? Então, não vai
ter painel. Está tudo certo. Está ótimo.
Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
por economia processual não pedi questão de ordem,
mas peço para V. Exª registrar a minha ausência na
votação dos Pareceres nºs 672 e 673, de designação
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dos Conselheiros do Cade, Drª Ana de Oliveira Frazão
e Dr. Eduardo Pontual Ribeiro, em virtude da minha
participação, naquele momento, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está em funcionamento
no Congresso Nacional.
Feito esse registro, Srª Presidente, eu quero tratar dessa medida provisória, inicialmente, dizendo do
mérito que ela tem. Ela trata, originalmente, Srª Presidente, do processo de federalização da Companhia de
Eletricidade de Goiás (Celg), empresa de distribuição
de energia daquele Estado, processo similar a que,
daqui a pouco, a Companhia de Eletricidade de meu
Estado deverá ser objeto.
Se a medida provisória fosse somente isso, teria
do PSOL o voto favorável, porque somente autorizar a
federalização de uma empresa concessionária de distribuição de energia elétrica é uma medida meritória
que, inclusive, impede uma provável eventual privatização dessa empresa.
O problema, Srª Presidente, é que, a exemplo
de outras medidas provisórias que para cá vêm, um
conjunto de jabutis foram embutidos nessa. E aí, mais
uma vez, quero suscitar o fato de que isso ocorre –
não posso deixar de destacar –, porque a Câmara dos
Deputados ainda não avançou no processo de votação
da proposta de emenda à Constituição que muda o
rito das medidas provisórias, que saiu desta Casa, de
autoria do Senador José Sarney, muito bem relatada
pelo Senador Aécio Neves. A Câmara insiste em não
fazer a alteração, persistindo em encaminhar para cá
medidas, originalmente meritórias, que traz embutido
um conjunto de jabutis que a deformam. Neste caso
específico, dois gravíssimos jabutis.
O primeiro deles cria um privilégio às universidades privadas com um escalonamento de dívidas
trabalhistas, sem a necessária reflexão da ausência
de investimentos públicos nas nossas universidades
federais. Mas essa não é a questão mais grave...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Senador Randolfe, desculpe-me, mas vou interrompê-lo para dar um aviso. Vai, sim, ter uma votação
nominal de um dos requerimentos. Então, quem está
no gabinete, favor vir ao plenário e não sair da Casa.
Vamos ter votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Obrigado, Presidente.
Mas essa não é a questão mais grave, porque
sobre ela cabem – e aceito-as – argumentações nobres
em relação a esse tema. O mais grave é a ampliação
do regime diferenciado de contratações que pode ser
novamente denominado como regime desesperado
de contratações.
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Esse regime, sob a alegação de ser, primeiramente, introduzido em relação às obras da Copa do
Mundo, das Olimpíadas, estamos nesta Medida Provisória ampliando o regime para as obras do Programa
de Aceleração do Crescimento.
Ora, Srª Presidente, a nossa Constituição, no
seu art. 37, reza que a Administração Pública é regida
pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência. A moralidade presente no art. 37 da Constituição foi muito bem
definida pelo saudoso Deputado Ulysses Guimarães,
como aquele princípio: “Não roubar, não deixar roubar,
pôr na cadeia quem rouba.”
Ora, onde tem sido diagnosticado pelo País que
tem sido o principal duto para a corrupção? Exatamente nas obras públicas.
Notadamente nós estamos com uma Comissão
Parlamenta Mista de Inquérito que apura as relações
de uma empreiteira com o esquema de contravenção
e que já dá conta, pelo sigilo quebrado e chegado aqui
dessa empreiteira, as relações de favorecimento e cumplicidade dessa empreiteira com os agentes públicos.
Os artigos, anteriormente, quando foram introduzidos na Lei nº 12.462, de 2011, os artigos 8º e 9º,
introduzindo já o regime diferenciado, ou melhor, desesperado de contratações, lá já instituía a chamada
contratação integrada, corrompendo o texto original da
lei de licitações, que vem como regulamentador do art.
37 da Constituição. O art. 37 da Constituição, que fala
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para o regime de licitações públicas foi transposto através da Lei nº 8.666.
Pois bem, um dos princípios da Lei nº 8.666 era a
vedação à chamada contratação integrada. Por conta
dessa chamada contratação integrada, pelo princípio
vedado na Lei nº 8.666, a empresa vencedora da licitação que ficasse responsável pelo projeto básico não
seria a mesma empresa a assumir o projeto executivo, a não ser que fosse vencedora em novo certame
licitatório.
Pois bem, anteriormente, a nº 12.462 acabou com
isso. Acabou com um dos princípios da 8.666. Quando
acaba com isso, fere dois princípios fundamentais: o do
mercado e o da 8.666, que é o princípio da concorrência, da comparabilidade entre as propostas e da não
contratação, em um mesmo agente, do conjunto das
licitações para determinada obra.
A argumentação aqui, favorável à chamada contratação integrada, é a de agilizar o processo, ou seja,
desesperar o processo. Mas não agiliza só o processo;
agiliza também os preços. Amplia os preços.
Logicamente, nós temos aí um círculo vicioso. O
Governo tem uma crônica demora em tocar as obras
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públicas, e, em virtude da incompetência, da crônica
demora em tocar as obras públicas, em vez de fazer
as obras dentro do rigor da lei, o que é feito? São facilitadas as etapas do processo licitatório. É flexibilizada
a Lei nº 8.666; ou melhor, é destruída a Lei nº 8.666.
Sejamos bem claros!
É lógico que, aqui, será aprovada essa medida
provisória, mas deixemos claro do que se trata: nós
estamos aqui aprovando uma legislação alternativa à
8.666. Como se não bastasse termos flexibilizado as
obras para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, agora estamos flexibilizando o regime de licitações para
as obras do Programa de Aceleração do Crescimento,
sob a indevida argumentação da pressa.
A pressa, nesse caso, é claramente inimiga da
austeridade, é claramente inimiga da transparência, é
claramente inimiga dos princípios do art. 37 da Constituição, principalmente dos princípios que falam de
legalidade, de transparência e de moralidade.
Nós estamos escancarando uma porta para futuros superfaturamentos. Empreiteiras do padrão da Delta
se deleitam com essa flexibilização, que, lamentavelmente, aprovaremos na tarde/noite de hoje.
Claramente, Srª Presidente, essa carona nessa
medida provisória, esse jabuti embutido nessa medida
provisória só faz reafirmar um adágio popular: jabuti
em árvore ou foi enchente ou foi mão de gente.
Esse que nós vamos fazer hoje é flexibilizar, em
definitivo, não somente a 8.666, mas o próprio princípio
da moralidade presente na Constituição.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Encerrada a discussão.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – Não, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não, o Senador Aécio...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – Eu consultei V. Exª, e V. Exª disse:
está inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª está, sim, inscrito.
Pediram para votar o requerimento, que é nominal, para algumas pessoas poderem se retirar, e V. Exª
teria a palavra em seguida, durante a votação, porque
vai demorar bastante tempo. Vai demorar muito tempo
até todo mundo chegar.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não se quer falar agora...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – Eu quero apenas que se cumpra o
Regimento da Casa.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Será cumprido. Achei que tinha sido entendido
de outra forma. Mas não tem problema nenhum. Muito
pelo contrário, é a sua vez.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos na fase final da votação
de mais uma enorme violência para com o Congresso Nacional.
Eu disse, ao encaminhar essa matéria, em relação à sua admissibilidade, que nós não podemos desconhecer que estamos subvertendo a regra básica da
convivência entre os Poderes, que deve ser harmoniosa
e respeitosa, garantindo a sua ampla independência.
No momento, Srª Presidente, em que aceitamos
discutir e votar nesta Casa uma medida provisória que,
num primeiro instante, violenta o preceito constitucional
da relevância e urgência; no momento em que aceitamos votar um projeto de conversão a uma medida
provisória que introduz pelo menos oito temas absolutamente distintos e estranhos àquele que a originou,
nós estamos, na verdade, abdicando – nós Senadores,
nós Parlamento nacional – da nossa responsabilidade
de legislar.
São inúmeras, portanto, Srª Presidente, as inconstitucionalidades, cuja base do Governo me parece
que prefere não ver. Entre tantas inconstitucionalidades, entre tantos temas estranhos àquele que originou
a medida provisória... E aqui é importante ressaltar
que é meritório o tema inicial, pois se trata da possibilidade de recuperação de uma importante empresa
de energia elétrica, a Celg, do Estado de Goiás. Acho
que até na negociação, da qual participei junto ao Líder do Governo, na época, Romero Jucá, que teve um
papel importante na construção desse entendimento,
eu julgava, inclusive, que não haveria a necessidade
de que a Eletrobras participasse com 51% do capital da empresa. Pois bem, o entendimento foi feito. A
medida provisória que busca recuperar a capacidade
de investimento da Celg foi editada, mas, repito, oito
outros temas a acompanham. E, entre todos esses
temas, quero destacar, neste tempo que tenho, Srª
Presidente, aquele que amplia o regime diferenciado
de contratações para as obras do PAC.
Há algum tempo, uma medida provisória chegou a esta Casa criando um regime de contratação
diferenciada para as obras da Copa do Mundo e das
Olimpíadas. Isso já era, a meu ver, uma excrescência,
um abuso, um risco muito grande. Mas, em razão da
premência do Governo, da premência das obras, em
razão da incapacidade que o Governo teve de iniciá-las em tempo hábil, acabamos por compreender a
necessidade de criar aquela excepcionalidade.
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Srª Presidente, Srs. Senadores, o que ocorre é
que, agora, ao propor, no bojo de uma medida provisória um tema a ela absolutamente estranho, esse
que permite a extensão das obras do PAC, é preciso
que, em sã consciência, todos nós, Senadores, saibamos que estamos impondo um novo e perigoso
risco à licitude dos processos licitatórios no País. A
partir de agora, Srs. Senadores, estamos permitindo
que o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento ou de quem, no futuro, tenha a delegação
dessa tarefa, estabeleça quais são aquelas obras que
vão ser licitadas pela Lei nº 8.666 e quais aquelas que
serão licitadas por esse esdrúxulo e novo sistema de
regime diferenciado.
Quero dizer, Srª Presidente, Sªs e Srs. Senadores,
que é preciso que estejamos todos muito atentos para
ver quais são os objetivos reais dessa nova ampliação.
Amanhã, não nos iludamos, governadores de Estado,
prefeitos municipais quererão todos incluir suas obras,
independentemente da dimensão, no PAC, para que
possam ter o regime diferenciado como ordenador ou
como definidor da sua contratação.
Essas são, portanto, Srªs e Srs. Senadores, questões absolutamente relevantes.
No momento em que aceitamos que matérias
estranhas à original sejam colocadas no bojo de uma
medida provisória sem qualquer contestação, no momento em que nós renunciamos àquilo que foi um
avanço extraordinário para o País, que foi o processo
licitatório...
Digo às Srªs e aos Srs. Senadores que, como
ex-Governador de Estado, o processo precisa de aprimoramentos, mas os aprimoramentos, Senador Pedro
Taques, têm que ser feitos no bojo de uma lei discutida
nesta Casa, discutida em profundidade nesta Casa, e
não por uma iniciativa como essa do Governo Federal.
A mim, Srª Presidente, Srs. Senadores, Senador
Aloysio, salta-me aos olhos a razão primária dessa iniciativa do Governo. Ela traz, na verdade, o reconhecimento da absoluta falta de competência gerencial do
Governo, que, no último ano, não conseguiu executar
sequer, 20% das obras do PAC para os quais existiam
recursos garantidos.
Compreendo o trabalho do ilustre Senador e Relator Renan Calheiros, mas a minha objeção, a minha
palavra veemente é contra aquilo que se tornou prática
nesta Casa: a subversão da nossa responsabilidade;
a abdicação, na verdade, da nossa responsabilidade
de legislar.
Muitos dos temas, Senador Renan, tratados nessa
medida provisória, poderiam, como disse o Senador
Pedro Taques, estar sendo aqui discutidos, inclusive
aprovados, com o nosso apoio. Alguns deles são me-
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ritórios, apesar de muitos não trazerem no seu bojo
o preceito da relevância e urgência. Mas introduzi-los
todos numa só proposta e, mais uma vez, assistirmos
ao rolo compressor do Governo atropelar-nos, na verdade, ele não atropela apenas a oposição; atropela o
Parlamento brasileiro, atropela as suas prerrogativas.
Portanto, são extremamente graves as iniciativas
que temos, reiteradas vezes, assistido aqui nesta Casa.
Quero dizer a cada um dos senhores, a cada
uma das senhoras que pelo menos uma pequena luz
surge no final do túnel.
Senador Aloysio, na tarde de ontem, foi aprovado,
na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados,
um relatório em torno daquela Medida Provisória nº
11, que tive aqui a oportunidade de relatar, de iniciativa do Presidente José Sarney. Há o compromisso de
que seja votada na próxima terça-feira e, a partir daí,
na primeira quinzena de agosto, segundo me disseram
alguns líderes da Câmara, que também seja apresentada e votada em plenário. Aí nós teremos a vedação,
Srª Presidente, constitucional, daquilo que aqui se
acostumou chamar de contrabando, que é exatamente
a introdução de temas estranhos e alheios àquele que
originou a medida provisória.
Não faço aqui apenas um discurso oposicionista.
Faço aqui um discurso de preservação das prerrogativas do Congresso Nacional, porque, enquanto nós
aceitarmos passivamente, de forma absolutamente
subalterna, como temos feito no Senado da República, essas medidas provisórias, com tantos temas
diversos, nós estamos abdicando da nossa responsabilidade, responsabilidade que nos foi delegada pela
população brasileira.
Portanto, nós votaremos contrariamente a essa
matéria e pediremos a votação nominal desse tema
específico, que diz respeito à ampliação do regime diferenciado, para que, no País, pela primeira vez, não
surja esse sistema absolutamente inovador, em que o
Governo Federal decide quais são as obras que não
serão objeto de licitação, pela legislação votada pelo
Parlamento, e quais aquelas que dependerão de licitação. Pode ser que amanhã, Senador Renan, e ilustre
Líder Jorge Viana, o Governo resolva que as obras,
por exemplo, dos governos de oposição, sejam as que
precisarão de trâmites um pouco mais complexos para
serem aprovadas, e, eventualmente, aquelas que atendam a seus aliados sejam as obras facilitadas nesse,
repito, inovador processo.
Nós estamos indo, Srs. Senadores, na direção
oposta, absolutamente oposta àquela pela qual caminham os países mais desenvolvidos. Se tivermos que
discutir a 8.666, criar algumas possibilidades, facilitar
alguns dos seus processos, desburocratizá-la, nós,

JUNHO28381
2012

Quinta-feira 28

certamente, estaremos dispostos a discuti-la. Mas,
aceitar, passivamente, mais essa violência contra o
Parlamento brasileiro, nós, da oposição, estaremos
aqui sempre para dizer “não”.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A Srª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Aécio.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2012
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do Artigo 28 do Projeto de Lei
da Conversão nº 13, de 2012.
Sala das Sessões, 27 de julho de 2012. – Senador Alvaro Dias.
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2012
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado do art. 28, do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2012.
Justificação
O denominado “Regime Diferenciado de Contratações – RDC”, introduzido no projeto de lei de conversão
por emenda parlamentar, está sendo questionado no
Supremo Tribunal Federal por duas ações diretas de
inconstitucionalidade, uma delas proposta pelo próprio
Procurador-Geral da República. Não obstante a dúvida
quanto à eficiência deste novo regime, estender essa
modalidade de contratação para todas as obras do PAC,
enquanto não for decidido o mérito na justiça, poderia
causar prejuízos milionários aos cofres públicos, pois
uma vez declara a lei inconstitucional, deverão ser declarados nulos todos os contratos celebrados por este
instituto. Neste sentido, é imprescindível que o Senado
Federal haja com prudência e rejeite essa matéria, para
não se tornar coautor de vultosos prejuízos ao erário
e a toda a sociedade.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2012. – Senador Aécio Neves.
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2012
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do artigo 28 do Projeto de Lei
de Conversão nº 13, de 2012, proveniente da Medida
Provisória nº 559, de 2 de março de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votação dos requerimentos de destaque para
votação em separado do art. 28 do Projeto de Lei de
Conversão.
Pelos entendimentos, a votação será nominal/
global, porque são três iguaizinhos. Um está assinado pelo Senador Aloysio Nunes; outro, pelo Senador
Randolfe, e outro pelo Senador Aécio Neves.
Vamos votar, em globo.
(Procede-se à votação)
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Srª Presidente, justificando as duas votações anteriores, votamos
para aprovar os representantes do Cade.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Será registrado, Senadora Kátia.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Srª Presidenta, para encaminhar, em nome da Liderança do Governo, recomendo às lideranças, aos partidos
da base, o voto “não” ao requerimento de destaque de
votação em separado do art. nº 28 do Projeto de Lei
de Conversão ora em discussão.
Fazemos um apelo a todos os Senadores e Senadoras que estão presentes na Casa para que compareçam neste momento ao plenário, porque daremos
início à votação nominal em torno desse pedido de
destaque. Será apenas uma votação nominal, e fazemos o apelo para que todos daqui da base possam
votar “não”. Portanto, votar “não” ao requerimento de
destaque e de votação em separado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Srª Presidente, em nome do Partido dos Trabalhadores e do bloco de apoio ao Governo, conclamo nossa
Bancada para vir ao plenário. O nosso voto é “não” ao
requerimento. Portanto, convocamos os nossos companheiros, Senadores e Senadoras, para que possamos votar “não” a esse requerimento e para que,
em seguida, possamos votar o texto final da Medida
Provisória. Portanto, o voto “não” ao requerimento é
o encaminhamento do bloco parlamentar de apoio
ao Governo, formado pelo PT e por Partidos aliados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Estamos no processo de votação nominal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
também vota “não”, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
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Posteriormente, falarão os Senadores Alvaro Dias,
Ana Amélia, José Agripino e Gim Argello.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, o PSOL encaminha o voto “sim”, favorável ao requerimento, contrário ao regime desesperado de contratações, que pretende, como jabuti, ser
incluído nessa Medida Provisória. O PSOL encaminha
o voto “sim”, favorável aos requerimentos de autoria
do PSOL e do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, há mais um requerimento, não há necessidade de incluí-lo. Mas são quatro requerimentos, não
três, porque há um requerimento de minha autoria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Só há três requerimentos aqui, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – De
qualquer maneira, os requerimentos são semelhantes,
e o voto do PSDB é “sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
Depois, falarão o Senador Gim Argello, o Senador
Wellington, o Senador Agripino e o Senador Renan.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Srª Presidente, o PP vota “não” aos requerimentos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Srª Presidente, conclamando todos os parlamentares
a comparecerem a esta sessão e a votarem “não”, eu
queria fazer um apelo aos parlamentares, pois estamos num esforço, na Câmara Federal, para, na próxima terça-feira, votar o projeto que regulamenta a distribuição de royalties e a participação especial. Então,
é importante o trabalho dos Srs. Senadores e das Srªs
Senadoras para ajudar na mobilização das bancadas,
para que, na terça-feira, com regime de urgência já
aprovado, possa haver a votação na Câmara Federal.
Estou pedindo esse apoio pela importância que têm
as bancadas da Câmara e do Senado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª
Presidente, votar “sim” a esse requerimento é obrigação
desta Casa, até para que se decida, naquele painel,
sabendo quem votou “sim” e quem votou “não”, pela
definição da aprovação ou não de uma matéria que
está sub judice no Supremo Tribunal Federal e que
trata do Regime Diferenciado de Contratação (RDC).
O que se pretende aqui é mostrar ao Brasil, de forma
aberta, quem é que está com o RDC e quem é que
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está ao lado do que está sendo apreciado no Supremo Tribunal Federal.
O nosso voto é claramente “sim”, em nome da
transparência, em nome da legalidade e em nome daquilo que é correto para o povo do Brasil.
O voto do Democratas é “sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Aproveito a oportunidade para chamar as Srªs
Senadoras e os Srs. Senadores que estão nos seus
gabinetes para que venham votar. Está terminando a
votação.
Tem a palavra o Senador Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª
Presidente, colaborando com o que a senhora disse,
da mesma forma, convido os Senadores que se encontram nas dependências da Casa a virem ao plenário.
É somente esta votação nominal, só é uma votação
nominal. O quórum agora é de 37 Senadores. É apenas uma votação nominal. O Bloco União e Força vota
“não” nesta matéria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aproveito para chamar aqui os Senadores de
Sergipe, de Santa Catarina e da Paraíba – não há nenhum ainda aqui – e do Espírito Santo.
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Srª Presidente, o PMDB vota contra o requerimento.
Eu tive oportunidade de, como Relator da matéria,
defender – falei sobre isso, há pouco, com a Senadora
Lídice – o aprimoramento do Regime Diferenciado de
Contratação (RDC). Acho isso fundamental do ponto
de vista do controle da sociedade, do controle dos
órgãos de fiscalização, da necessidade ainda, se for
o caso, de reduzirmos ainda mais o tempo, de reduzirmos o custo da obra. Como não temos caminhado
para a apreciação da Lei de Licitações para substituir
a Lei nº 8.666, talvez seja importante, do ponto de vista do Brasil, do interesse nacional, que nós façamos
o aprimoramento do RDC, estendendo o RDC não só
para o PAC, mas também para os Estados e para os
Municípios.
O voto do PMDB é contrário ao requerimento, o
voto é “não”.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª
Presidenta, por favor...
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Quero justificar as duas votações anteriores. Eu estava em
audiência no Ministério do Trabalho, Srª Presidenta.
A indicação do PDT é o voto “não” para essa
votação.
Também aproveito a oportunidade para fazer um
apelo ao Ministério do Planejamento com relação à
transposição dos servidores do Estado de Rondônia
para os quadros da União. Essa matéria já está parada há um ano. A Presidenta Dilma assinou a PEC no
dia 5 de julho de 2011, em Porto Velho, e, até agora,
essa matéria não caminhou. Não há nenhuma posição ainda do Ministério do Planejamento com relação
à transposição.
Então, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, para
que essa normatização aconteça o mais rápido possível.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero registrar meu voto na votação nominal anterior de
acordo com orientação da minha Bancada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Sérgio Souza.
Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar
a votação.
Está chegando aqui o Senador Paulo Bauer.
Ainda não há nenhum Senador da Paraíba aqui.
Chegou um.
De Sergipe, só está aqui o Senador Valadares.
Da Paraíba, não há ninguém. Do Amapá, só está aqui
o Senador Randolfe. Do Paraná, só o Senador Monteiro está aqui.
Posso encerrar a votação? Todos estão presentes aqui? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – SIM 11; NÃO 40; zero abstenção.
Total: 51 votos.
Rejeitada a matéria.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental, sem prejuízo das emendas do
Relator revisor.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Votação, em globo, das Emendas nºs 11 a 14,
de Redação, do Relator revisor.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o projeto de lei de conversão, com as
emendas de redação do Relator revisor, ficam prejudicadas a Medida Provisória e as demais emendas a
ela apresentadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 560, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
Defesa, no valor de R$40 milhões (quarenta
milhões de reais), para o fim que especifica.
Transcorre, hoje, a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Concedo a palavra à Senadora Angela Portela,
Relatora revisora da matéria, para proferir o seu parecer.
PARECER Nº 774, DE 2012–PLEN
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Para
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Srª Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, vamos
à leitura do relatório.
Com base no art. 62, combinado com o §3º do
art. 167 da Constituição Federal, a Presidente da República adotou e submeteu à apreciação do Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem n° 72, de
2012-CN, a Medida Provisória n° 560, de 7 de março
de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Defesa, no valor de R$40 milhões, para
os fins que especifica.
A programação beneficiada no presente crédito é
a ação orçamentária 14ML – Reconstrução da Estação
Antártica Comandante Ferraz, a cargo da Unidade Orçamentária 52.133 – Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, do órgão Ministério
da Defesa. Do total da dotação de R$40 milhões, R$28
milhões destinam-se a gastos com investimentos, e
R$11 milhões, a custeio.
Nos termos da Exposição de Motivos (EM) n°
00037/2012/MP, o crédito atenderá à execução de
diversas iniciativas preliminares voltadas à reconstrução da Estação Antártida Comandante Ferraz (EACF),
afetada por incêndio ocorrido no dia 25 de fevereiro de
2012. Na ocasião, grande parte de suas instalações
foi destruída, incluindo geradores de energia, veículos
de transporte, materiais, amostras e equipamentos de
pesquisa científica.
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O crédito cobrirá ainda despesas com a retirada
da chata (embarcação para transporte de combustíveis), que afundou na Baía do Almirantado, em frente
à área da Estação. Permitirá também a aquisição de
equipamentos básicos para a realização de ações de
controle ambiental, como a remoção e o transporte
para o Brasil dos escombros e de todo material inservível após o incêndio, bem como para a preparação
da construção da nova estação brasileira.
Segundo a Exposição de Motivos, a recuperação da Estação é condição essencial para permitir a
presença constante do Brasil no Continente Antártico
e a realização de pesquisas que tratam de impactos
ambientais e de suas consequências para as Américas.
O Poder Executivo justificou, à época, que a urgência
e a relevância decorriam da necessidade de tomada
imediata de medidas devido à proximidade do inverno,
período em que as condições climáticas são extremamente adversas, o que impossibilita a limpeza da área
incendiada e a remoção dos escombros e da chapa
com combustível.
Os procedimentos dariam condições à Marinha
do Brasil de promover o início da recuperação da capacidade operacional da Estação e a retomada das
atividades de pesquisa.
A medida provisória, Srs. Senadores, recebeu
parecer, no plenário da Câmara dos Deputados, pela
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. Em sessão deliberativa ordinária havida
em 13/06/2012, a Câmara dos Deputados aprovou,
em apreciação preliminar, o parecer do Relator, na
parte em que manifesta opinião favorável quanto ao
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e
orçamentária, nos termos do art. 8o da Resolução n°
1, de 2002 – CN. Em seguida, aprovou-se a matéria
quanto ao mérito, em turno único de votação. A partir
daí, foi encaminhada ao Senado Federal. Vale mencionar aqui, Srs. Senadores, que não foram apresentadas
emendas à medida provisória em comento.
Análise da Constitucionalidade.
A partir da leitura combinada do caput do art. 62
com o § 3o do art. 167 da Constituição, resta evidente
que a medida provisória que abre crédito extraordinário deve atender a despesas relevantes, imprevisíveis
e urgentes.
Considera-se que os pressupostos encontram-se
demonstrados, haja vista a necessidade premente de
responder de forma célere ao grave problema decorrente do incêndio na estação brasileira na Antártica.
Trata-se de evento imprevisível e que demanda pronta
resposta estatal.
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Quanto à adequação financeira e orçamentária,
o exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias, na forma
preconizada pelo art. 5°, § 1°, da Resolução n° 1, de
2002–CN, “abrange a análise da repercussão sobre a
receita ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
financeiras vigentes, em especial a conformidade com
a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União”.
A partir da análise efetuada, considera-se que o
crédito está de acordo com as normas financeiras e
orçamentárias vigentes.
Os recursos necessários para compensar a abertura do crédito relacionam-se ao superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do ano anterior.
Atendimento do §1° do art. 2o da Resolução n°
1, de 2002, do Congresso Nacional, e da Lei Complementar n° 95, de 1998.
Considera-se atendido o §1° do art. 2o da Resolução n° 1, de 2002, haja vista que a Exposição de
Motivos que acompanha a Mensagem contém as informações necessárias para o entendimento das razões
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que motivaram a edição da medida provisória. Além
disso, a proposição cumpre os preceitos insculpidos na
Lei Complementar n° 95, de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece normas para
a consolidação dos atos normativos que menciona.
Srs. Senadores, quanto ao mérito da medida
provisória em exame, não há o que se questionar,
pois a finalidade do crédito é possibilitar a realização
de despesas urgentes a fim de assegurar uma pronta
resposta ao lamentável acidente ocorrido na Estação
Comandante Ferraz na Antártica,
Votamos então, diante das razões expostas, no
sentido de que a Medida Provisória n° 560, de 7 de
março de 2012, atende aos preceitos constitucionais
que devem orientar sua adoção, encontra-se adequada do ponto de vista financeiro e orçamentário, e, no
mérito, somos pela sua aprovação nos termos apresentados pelo Poder Executivo.
Era esse o nosso relatório, Senadora.
Muito obrigada.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O parecer preliminar da Relatora revisora, Senadora Angela Portela, é pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória, nos termos do art. 8o da Resolução
n° 1, de 2002–CN.
No mérito, pela aprovação da medida provisória.
Em votação os pressupostos de relevância e
urgência e a adequação financeira e orçamentária.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância e urgência e adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão da medida provisória, em turno único.
Algum Senador quer discutir a medida provisória? (Pausa.)
Então, está encerrada a discussão.
Votação da medida provisória.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passo a Presidência ao Senador Pimentel.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Srª
Presidente, apenas uma consulta a V. Exª, antes de
que passe a Presidência ao Senador Pimentel.
Existe, no último item da pauta, um projeto de
resolução de autoria do Presidente José Sarney, que

denomina o Museu Histórico do Senado Federal Museu Histórico Senador Itamar Franco.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há uns cinco aqui que vão ser votados.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Exatamente. Estou me referindo a esse. É um projeto de
resolução e, portanto, pode furar a pauta das medidas

É a seguinte a Medida Provisória aprovada:
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provisórias. Consulto V. Exª: se, houver essa concordância dos Srs. Líderes, nós não poderíamos ainda,
antes do encerramento deste semestre desta sessão
legislativa, se possível, fazer essa homenagem ao
grande Senador, ex-Presidente Itamar Franco?
Não acredito possa haver objeção alguma. É um
projeto que certamente o Presidente da Casa, Senador
José Sarney, que é o autor, gostaria de ver aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Aécio Neves, não havendo objeção do
Plenário, votamos já.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL) – Não há objeção, absolutamente, Presidente.
Vamos votar.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Todos
concordamos, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, vamos pôr em votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª, até porque ele tinha por V. Exª enorme
respeito, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – E eu também.
Passo a Presidência ao Senador Pimentel.
A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Item 13:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 39, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 39, de 2011, do Senador José Sarney, que denomina Museu Histórico Senador Itamar Franco o Museu Histórico do Senado Federal.
Pareceres favoráveis, sob nºs 501 e 502,
de 2012, das Comissões de Educação, Cultu-

129

Junho de 2012

ra e Esporte, Relator: Senador Pedro Simon;
e Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único.
Senador Aécio, por gentileza.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para agradecer a compreensão da Mesa e aqui
reiterar aos Srs. Parlamentares que essa foi uma iniciativa do Presidente José Sarney, fazendo justiça à
extraordinária biografia e à extraordinária caminhada
do homem público Itamar Franco, absolutamente coerente durante toda a sua vida com seus princípios.
Homem que construiu, neste Parlamento, a imagem
de seriedade, de respeitabilidade, a mesma que construiu
em Minas e no Brasil. Um homem muito importante num
momento de transição, num momento de trauma que sofreu a Nação com o impeachment do ex-Presidente. O
Presidente Itamar Franco cumpriu ali também o seu papel
de pacificador, de homem do entendimento.
Portanto, nós mineiros agradecemos. Falo isso em
nome do Senador Clésio, do Senador Zezé, que é seu
suplente. Agradecemos que a Mesa tenha compreendido
a necessidade de rapidamente colocarmos esse projeto
em votação, para o qual eu peço a aprovação de todos
os ex-colegas do Senador Itamar Franco, cuja saudade,
certamente, ainda vive e habita cada um de nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Obrigado.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Item 9.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2012 (nº
221/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto das emendas à Convenção do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Parecer favorável, sob nº 723, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, 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 78, DE 2012
(Nº 221/2011, na Câmara dos Deputados)
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 79, de 2012 (nº 354/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia sobre o Trabalho Remunerado de
Dependentes de Membros de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, assinado
em Ancara, em 21 de outubro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 631, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senadora Ana Amélia.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, 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 79, DE 2012
(Nº 354/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto das emendas à Convenção do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Turquia sobre
o Trabalho Remunerado de Dependentes
de Membros de Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, assinado em Ancara, em 21 de outubro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto das emendas à Convenção do Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) constante das Resoluções nºs
417, de 1987, e 596, de 2009, de sua Junta Governativa.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão das referidas Convenção e emendas, 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.

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 sobre o Trabalho Remunerado
de Dependentes de Membros de Missões Diplomáticas
e Repartições Consulares, assinado em Ancara, em
21 de outubro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 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.

(*) A íntegra do texto das emendas encontra-se publicada no DSF
de 23-3-2012.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
23-3-2012.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 123, de 2012 (nº
540/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo entre a República
Federativa do Brasil e a União Europeia sobre Isenção de Vistos de Curta Duração para
Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 632, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, 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 123, DE 2012
(Nº 540/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a União Européia
sobre Isenção de Vistos de Curta Duração para
Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 215, de 2012 (nº
475/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cameroun sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 4 de agosto de 2010.
Parecer favorável, sob nº 724, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não tendo quem queira discuti-lo, 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 215, DE 2012
(Nº 475/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Cameroun
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, 4 de
agosto de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a
República Federativa do Brasil e a União Européia sobre
Isenção de Vistos de Curta Duração para Portadores
de Passaportes Comuns, assinado em Bruxelas, em
8 de novembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 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.

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 de Cameroun sobre o Exercício de
Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, 4 de agosto de 2010.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
27-4-2012.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
12-5-2012.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 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.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
4
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 Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça 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
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– 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 Emenda à Constituição nº 86, de 2007, que tramita
em conjunto.
5
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 Deputados e Senadores).
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer 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 Cidadania, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen):
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Subemenda (Substitutivo),
que apresenta.
7
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 Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
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adesão ao regime 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
(Substitutivo), que oferece.
8
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 signatário 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, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
14
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012
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17
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
18
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).
19
REQUERIMENTO Nº 522, 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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 494,
de 2009; e 148, de 2011 (isenção de IPI em
bens adquiridos para serviços de reciclagem).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 522, de 2012, do Senador Clésio Andrade,
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 Assuntos Econômicos
(exclui do salário de contribuição valores pagos
em indenização de alimentação e transporte).

15
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2012

20
REQUERIMENTO Nº 523, 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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, 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, Justiça e Cidadania.

16
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 502, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 148, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).

21
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(distribuição de recursos públicos federais para
a agricultura familiar).
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22
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2012, do Senador Valdir
Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
23
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 536, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 522, de 2007; 620, de
2011; e 182, de 2012, por regularem matéria
correlata (ausência do empregado ao serviço).
24
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 547, de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 413,
de 2005; 172, de 2006 (apensado ao Projeto
de Lei do Senado nº 635, de 2007) e 304, de
2009 (apensado ao Projeto de Lei do Senado
nº 127, de 2010), todos Complementares, por
regularem matéria correlata (Sistema Financeiro Nacional).
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Passa-se, agora, à apreciação...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Pois não, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Eu pediria, antes de encerrar, que o senhor pudesse
pôr em votação o Requerimento nº 598, que é sobre a
comemoração do Dia do Administrador, com data prevista para o dia 08 de outubro. Pediria essa gentileza
ao Presidente Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Pergunto aos Srs. Líderes. (Pausa.)
Não havendo objeção, então, incluímos na pauta
e vamos votá-lo em seguida.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, só para aproveitar e solicitar à Mesa que
pudesse promover a inclusão da PEC nº 123 já na
sessão de amanhã, na contagem de prazo, ou seja,
entrando como a primeira sessão para discutir a matéria em plenário. É a PEC nº 123.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Ela já está incluída na pauta, mas a partir do
dia 03. Não havendo objeção dos Srs. Líderes, a Mesa
está deferindo o pedido.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
nº 606, de 2012, de urgência, para o Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2009.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 607, DE 2012
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado pedido de informações à Senhora Ministra do
Meio Ambiente, no sentido de que sejam prestados os
seguintes esclarecimentos:
1. No tocante à competência para o licenciamento
ambiental, qual a fundamentação utilizada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 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 licenciamento do estaleiro Eisa Alagoas?
1.1. No bojo da ampliação do complexo de SUAPE
está a Lei Estadual de Pernambuco n.º 14.046/2010,
que autoriza a supressão de vegetação de mangue
em área superior a quinhentos hectares. Considerando que essa disposição, a priori, ofende ao meio ambiente; considerando o passivo ambiental de SUAPE;
e, considerando que o órgão estadual ambiental, por
comissão ou omissão, permitiu o surgimento de enorme passivo ambiental: Qual a fundamentação utilizada
pelo IBAMA – órgão federal responsável pela tutela do
meio ambiente –, para não avocar a competência para
o licenciamento ambiental dos referidos estaleiros?
1.2. Ainda considerando o passivo ambiental de
SUAPE, quais medidas foram e estão sendo adotadas
pelo IBAMA na defesa do meio ambiente daquela região?
2. No tocante ao licenciamento do estaleiro Enseada do Paraguaçu, no município de Maragogipe/BA,
qual a fundamentação utilizada pelo IBAMA para autorizar a instalação do empreendimento em área que
tinha seus limites no interior da Reserva Extrativista
Marinha da Baía do Iguape (Unidade de Conservação)?
2.1. No Parecer Técnico nº 042/2010–COTRA/
CGTMO/DILIC/IBAMA, referente ao estaleiro Enseada
Paraguaçu, consta que “na Baía de Todos os Santos
foram avaliadas quatro áreas: Salvador, Baía de Aratu,
Madre de Deus e São Roque do Paraguaçu, tendo-se
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definido pela localização nesta última devido à existência de um canal de navegação profundo e de áreas
relativamente planas adjacentes ao canal. Esta área,
no entanto, apresenta alta sensibilidade ambiental e se
constitui 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 se tratava de área com alta sensibilidade
ambiental, qual a fundamentação utilizada pelo IBAMA
para autorizar a instalação do empreendimento 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 IBAMA
para justificar a diferença de tratamento ao delegar competência para o órgão ambiental do estado do Rio de
Janeiro proceder ao licenciamento dos estaleiros Mauá,
BrasFELS e Alusa Galvão, e, por outro lado, não delegar
competência 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 ambiental 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?
Justificação
Ao longo dos últimos três anos, verifica-se no
Brasil forte diretriz estatal de resgate da indústria naval. Incentivados pelo Fundo de Marinha Mercante e
por encomendas de navios pela gigante brasileira, Petrobras, diversos empreendedores percorreram nosso
litoral em busca de áreas tecnicamente viáveis para a
instalação de novos estaleiros.
No estado de Alagoas, a iniciativa privada identificou área apta a receber empreendimento naval de
alta capacidade de produção, projeto que se revela
dos mais modernos da América Latina.
O órgão ambiental estadual, em fiel observância
à legislação ambiental vigente, procedeu ao licenciamento do empreendimento, inclusive com suporte em
Acordo de Cooperação Técnica firmado com o IBAMA.
Ocorre que, imotivadamente, o IBAMA, órgão
ambiental federal, avocou a competência para esse
licenciamento e, há praticamente dois anos, vem impondo barreiras à instalação do estaleiro Eisa, do Grupo Synergy, em Alagoas.
Por outro lado, assistimos à delegação de competência ambiental, por parte do IBAMA, para órgãos ambientais dos mais diversos estados brasileiros licenciarem
seus estaleiros, de modo a criar odiosa discriminação que
fere os princípios federativos da igualdade e isonomia.
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Desse modo, faz-se imprescindível os esclarecimentos de Sua Excelência, a Ministra do Meio Ambiente, a fim de se verificar a fundamentação utilizada
pelo IBAMA para aplicar tratamento discriminatório
ao estado de Alagoas. – Senador Benedito de Lira.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Em sessão anterior, foram lidos os Requerimentos nºs 180 e 598, de 2012, do Senador Cyro
Miranda e outros Senadores, solicitando a realização
de sessão especial destinada a comemorar o Dia do
Administrador, a realizar-se às 10 horas, no dia 8 de
outubro.
Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que oS
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Foram aprovados, e será cumprida a deliberação.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência designa, para integrarem a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
os Senadores Eduardo Suplicy e Paulo Paim, como
membro titular e membro suplente, respectivamente,
nos termos do Ofício nº 85, de 2012, do Líder do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo, no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Oficio n° 85/2012 – GLDBAG
Brasília, 26 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Eduardo Suplicy como membro titular da Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, em substituição
ao Senador Paulo Paim, que passa a integrar aquela
Representação como membro suplente em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Walter
Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – O Presidente da Mesa do Congresso Nacional
fará publicar o respectivo Ato.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Vamos voltar à lista de oradores.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de passar a palavra aos oradores inscritos, eu queria, em
nome da liderança do bloco de apoio ao Governo e
em nome da liderança do PT, apresentar à Mesa um
requerimento em que estamos, na realidade, fazendo
uma constatação importante no que diz respeito, primeiro, aos direitos humanos e, segundo, às próprias
normas constitucionais do país, no caso, o Paraguai,
como também a todos os tratados da América Latina.
Eu me refiro, Sr. Presidente, à decisão da Câmara dos Deputados e do Senado do Paraguai. É óbvio que todos nós temos de respeitar a autonomia de
cada país; temos de respeitar, inclusive, a autonomia
daquele Parlamento. Mas eu queria chamar a atenção
de V. Exª, meu caro Senador Pimentel, porque a própria Constituição da República do Paraguai de 1992
afirma que o direito de defesa das pessoas é inviolável
(art. 16) e que toda pessoa tem garantia de direitos
processuais, entre os quais se destacam os meios e
prazos indispensáveis à preparação da sua defesa.
Assim cita o art. 17.
E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável, para que se determinem seus direitos de
qualquer natureza, incluindo o direito do acusado de
dispor de tempo e dos meios adequados à preparação
da sua defesa.
Nesse sentido, Senador José Pimentel, entrego
este requerimento em que requeiro, com base no art.
223 do Regimento Interno, a apreciação de voto de
repúdio a esse golpe de estado perpetrado contra o
legítimo, eleito, Presidente Fernando Lugo, da Republica do Paraguai, na forma da justificação aqui anexa.
Quero reafirmar que a nossa posição, Senador
Benedito de Lira, é inclusive uma posição de defesa
dos direitos. Portanto, se o Parlamento tivesse adotado todos esses prazos e tomado a atitude, obviamente
que nos caberia continuar com a mesma postura de
sempre, que é de respeito à autonomia dos povos e
respeito à autonomia do Parlamento. Mas é necessário
que os parlamentos respeitem, inclusive, as convenções que este próprio Parlamento também aprova: o
livre direito de defesa.
Não é possível que em um processo de 30 horas seja dado ao acusado, e agora o que efetivamente
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sofreu o impeachment, somente duas horas para que
ele pudesse se defender de um processo que deveria
transcorrer.
Quero lembrar que, no Brasil, quando se aprecia
qualquer tipo de julgamento de mandato parlamentar,
haja vista o exemplo desta própria Casa, há todo um
processo, todo um rito processual seguido e toda a
margem de defesa é concedida para que aquele que
está em julgamento tenha a oportunidade de apresentar sua defesa, apresentar seus argumentos, para que
não tenhamos um processo de rito sumário, algo que,
na realidade, é muito mais associado a um golpe, mas
aplicado através das instâncias democráticas, portanto,
se escondendo por meio dessas instituições, ou seja,
praticamente um ato que viola os direitos humanos
por nós de forma muito veemente tão perseguidos do
ponto de vista do seu cumprimento, que é uma coisa,
hoje, já consagrada no mundo inteiro.
Então, não é possível que, nesse quadrante da
nossa história, tenhamos que conviver ainda com práticas que violam, de forma tão violenta, os direitos humanos de um cidadão, principalmente de um cidadão que,
democraticamente, foi escolhido pelo povo paraguaio.
Portanto, estou entregando à Mesa nosso requerimento, com base no art. 223 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Mesa aguarda a entrega do requerimento e
o defere, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 608, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, a apreciação de voto de repúdio ao golpe
de Estado perpetrado contra o legitimamente eleito
presidente Fernando Armindo Lugo de Méndez, da
República do Paraguai, na forma da justificação anexa.
Justificação
Nós, Senadores da República Federativa do Brasil,
Considerando que a América do Sul vem experimentando um período de considerável amadurecimento econômico, social e político, e conseguindo
superar um lamentável passado de ditaduras e golpes
de Estado que mancharam, durante muitos anos, a
imagem da região;
Considerando, ademais, que os países da América do Sul estão atualmente empenhados na construção
de um destino comum baseado no regime democrático pleno e plasmado principalmente no processo de
integração regional consolidado no Mercado Comum
do Sul (Mercosul) e na União das Nações Sul-Americanas (Unasul);
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Assinalando, portanto, que quaisquer retrocessos nesse processo virtuoso de amadurecimento da
democracia afetam os interesses de todos os países
do subcontinente e solapam o Mercosul e a Unasul;
Constatando que houve, inequivocamente, um
verdadeiro golpe de Estado na República do Paraguai
e que o legítimo presidente daquele país, Fernando
Lugo, foi retirado do poder num processo inconstitucional e injurídico, que afronta os mais elementares
princípios democráticos;
Enfatizando que as acusações nas quais foi baseado o processo de impeachment do presidente Fernando Lugo são, no mínimo, frágeis e levianas, não tendo
sido convalidadas por nenhuma prova consistente;
Colocando em Relevo, ademais, que o presidente
Fernando Lugo foi submetido, de forma indigna, a um
rito sumário, que durou menos de 48 horas e que nem
de longe assegurou ao acusado o devido processo legal e o direito à defesa, pedras angulares do Estado
Democrático de Direito;
Destacando, a este respeito, que a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda
pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, para que se determinem seus direitos de qualquer natureza, incluindo
o direito do acusado de dispor de tempo e dos meios
adequados à preparação de sua defesa (artigo 8);
Recordando também que a própria Constituição
da República do Paraguai de 1992 afirma que o direito
de defesa das pessoas é inviolável (artigo 16) e que
toda pessoa tem a garantia dos direitos processuais,
entre os quais se destacam os meios e prazos indispensáveis à preparação de sua defesa (artigo 17);
Constatando, de modo inequívoco, que o golpe
de Estado submergiu toda a nossa região em perplexidade e ressuscitou as páginas mais negras da história do subcontinente, que julgávamos definitivamente
superadas;
Consternados com o sofrimento do povo irmão
do Paraguai, que merece e precisa de governos democráticos, transparentes e inclusivos;
Considerando que o Protocolo de Ushuaia, firmado no âmbito do Mercosul e ratificado pela República do Paraguai, prevê, em seu artigo 5, sanções
severas, entre as quais está incluída a suspensão do
bloco, àqueles Membros que promoverem rupturas da
ordem democrática;
Considerando, da mesma forma, que o Protocolo Adicional ao Tratado Constitutivo da Unasul Sobre
Compromisso com a Democracia também prevê, em
seu artigo 4, a aplicação de sanções, que incluem a
suspensão dos direitos e prerrogativas assegurados
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no referido tratado, aos Membros que pratiquem ou
ameacem praticar rupturas da ordem democrática;
Observando, assim, que a ruptura da ordem democrática no Paraguai não é apenas um assunto interno daquele país, estritamente circunscrito à sua
soberania, mas sim uma grave anomalia institucional e
política que afeta seriamente o processo de integração
regional do Mercosul e da Unasul, bem como todas as
democracias do subcontinente; e
Concluindo, por último, que o recente golpe de
Estado ocorrido da República do Paraguai constitui-se
numa inequívoca e acintosa ruptura da ordem democrática, que mancha a imagem da América do Sul e
cria um precedente extremamente perigoso para todo
o nosso entorno regional;
Manifestamos o nosso mais veemente repúdio ao
golpe de Estado perpetrado na República do Paraguai
contra o presidente Fernando Lugo e instamos todos
os governos da região e do mundo a que não reconheçam o governo de facto atualmente instalado em
Assunção. Ao mesmo tempo, demandamos ao Conselho do Mercado Comum do Mercosul e ao Conselho
de Chefes de Estado e de Governo da Unasul que, no
prazo mais breve possível e com base no Protocolo de
Ushuaia e no Protocolo Adicional ao Tratado Constitutivo da Unasul Sobre Compromisso com a Democracia,
a República do Paraguai seja suspensa de todas as
prerrogativas e direitos políticos de Estado Membro do
Mercosul e da Unasul, até que a ordem democrática
seja plenamente restabelecida em seu território.
Sala das Sessões, de 2012. – Senador Walter
Pinheiro, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia, pelo prazo de vinte minutos.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos assuntos que mais impactam a opinião pública nacional
é o que diz respeito ao abuso e à exploração sexual
contra crianças e adolescentes.
A mim o tema sensibiliza especialmente. Há 16
anos, como Secretária Nacional de Assistência Social,
no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, e
dentro dos novos paradigmas da Assistência Social
que se implantavam, lancei um dos primeiros programas de combate ao abuso e à violência sexual contra

JUNHO28415
2012

Quinta-feira 28

crianças e adolescentes. Na oportunidade, começamos
com o atendimento de cerca de dois mil adolescentes
na cidade de Manaus.
Na semana passada, a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República e o Comitê
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes lançaram a campanha Faça
Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes.
Meritoriamente, a campanha tem o objetivo de alertar a sociedade para a proteção das nossas crianças
contra a violência sexual. Essa violência alcança um
terço de todas as denúncias de violações dos direitos
desse segmento, segundo dados do Disque Direitos
Humanos, o Disque 100.
Os números são dantescos. Os dados do Disque
100 mostram que, entre janeiro e abril de 2012, em relação ao mesmo período de 2011, houve um aumento
de 71% nas denúncias, ou 34.142 ligações.
Por outro lado, a Polícia Rodoviária Federal, através do Programa Mapear, que mostra no mapa do Brasil
os pontos críticos de violência sexual contra crianças
nas estradas brasileiras, é uma ferramenta estratégica de gestão de políticas públicas de enfrentamento
do problema.
Há um grande clamor de toda a sociedade contra esse grave desrespeito à dignidade desses jovens.
Essa mesma sociedade precisa estar atenta e denunciar qualquer caso de violência contra as crianças e
adolescentes, pois é necessária a participação de
todos para combater a violência sexual contra essas
vítimas ainda em processo de formação física, emocional e psicológica.
Como agentes públicos, precisamos garantir a
atuação eficaz dos Conselhos Tutelares, que necessitam de pessoal, recursos e equipamentos para o
cumprimento de sua nobre missão.
A esse respeito, está em tramitação no Congresso
o Projeto de Lei nº 3.754, de 2012, de minha autoria,
que garante direitos trabalhistas básicos aos conselheiros tutelares da criança e do adolescente. E aqui
foi relatado, de forma eficiente e competente, pelo Senador Gim Argello, que com seu prestígio consegue,
na próxima semana, colocá-lo em votação definitiva,
aqui no Plenário do Senado, para que haja a sanção
da Presidência da República. O texto em andamento
também aumenta o mandato dos conselheiros de três
para quatro anos.
Se nós, que temos responsabilidade política, não
oferecermos condições sociais, educacionais, econômicas e institucionais para o desenvolvimento equilibrado
de nossas crianças e de nossa juventude, o Brasil pode
até mesmo tornar-se uma das maiores economias do
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mundo, mas continuará como um país subdesenvolvido
do ponto de vista social, político e humano.
O Projeto de Lei do Senado nº 495, de 2011,
aprovado hoje na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de autoria do ilustre Senador Renan Calheiros, merece todo o nosso apoio, pois representa uma
iniciativa oportuna e meritória para aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Política Nacional
de Turismo, ampliando e tornando mais efetivo o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
É um projeto de extrema oportunidade, quando
estamos vivendo a expectativa de grandes eventos,
de amplitude nacional e internacional: a Conferência
Ambiental Rio +20, que estamos vivenciando neste
momento; a Copa das Confederações, de futebol, em
2013; a Copa do Mundo, de futebol, em 2014; além
das Olimpíadas, em 2016. Todos são eventos que carrearão grandes correntes turísticas para o nosso País,
exigindo, portanto, uma atenção especial para afastarmos desses eventos o turismo sexual.
O PLS nº 495, de 2011, amplia a tipificação penal da facilitação de exploração sexual de crianças e
adolescentes, inclusive pela Internet, e aumenta as
penas, mínima e máxima, em dois anos, o que deverá desestimular a prática desses delitos e reduzir
a impunidade.
Quero lembrar a meus Pares que o PLS n° 163,
de 2003, de minha autoria, altera o Estatuto da Criança
e do Adolescente e institui a comunicação obrigatória
de casos de maus-tratos contra crianças ou adolescentes à entidade local. A educação e a dignidade
das crianças e adolescentes são assuntos que trato
com muito respeito, carinho e dedicação, com a mais
elevada prioridade, no exercício do mandato que me
conferiu o povo do meu Estado de Goiás.
Diante de todos esses projetos, tenho a convicção
de que, nesse caso, o Legislativo está cumprindo o seu
papel, criando leis que muito poderão contribuir para
evitar a impunidade e para possibilitar um futuro mais
digno e promissor para nossas crianças e adolescentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência designa o Deputado Luiz Noé
como titular, em substituição ao Deputado Dr. Ubiali; e
a Deputada Keiko Ota como suplente, em substituição
ao Deputado Luiz Noé, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 570, de 2012, conforme o Ofício nº 101, de 2012, da
Vice-Liderança do Partido Socialista Brasileiro (PSB),
na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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OF. B/101 /12.
Brasília, 26 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Luiz Noé (PSB-RS), como titular, e Keiko
Tota (PSB-SP), como suplente, da Medida Provisória
nº 570, de 2012, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004; dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil; e dá outras providências”, em substituição ao já indicado.
Respeitosamente, – Deputado Glauber Braga
Vice-Líder do PSB
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, eu tinha feito um requerimento, aqui,
sobre a PEC nº 123, entendendo, inclusive, que havia
sido esse o acordo entre nós, no momento em que
estávamos discutindo acerca da PEC e sua tramitação na Mesa. Mas, como há discordância de diversos
Senadores, estou pedindo a V. Exª que, em relação ao
requerimento feito por mim agora há pouco, pudéssemos manter a própria questão da tramitação, conforme
está pautado na Ordem do Dia. Portanto, desfazendo
o nosso requerimento, para que a primeira sessão
de discussão pudesse ser antecipada para a próxima
sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – O pedido de V. Exa. será acolhido e será mantida
a data anterior de tramitação.
Com a palavra o Senador Eduardo Lopes, pela
Liderança do PRB.
Em seguida, o Senador Roberto Requião, pela
inscrição normal.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos que acompanham a sessão do Senado pela
TV Senado, pela Rádio e pela Internet, quero, neste
momento, trazer aqui uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma reclamação que tem sido, ultimamente, uma
constante na sociedade.
Quero falar a respeito das tarifas aéreas e dos
serviços aéreos.
Em todo o Brasil, as pessoas que viajam de avião
estão indignadas com as inúmeras taxas abusivas que
são cobradas pelas companhias aéreas.
Milhares de reclamações chegam todos os dias
nos escritórios das Procuradorias de Proteção e De-
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fesa dos Consumidores, os Procons, e também nos
Tribunais de Justiça.
Ao comprar a passagem, o consumidor verifica
que várias cobranças aparecem na transação, elevando
o preço que esperava pagar inicialmente.
Assim, ao adquirir um bilhete de avião, o candidato
a viajante precisa estar atento para não ser enganado
com certos pagamentos que não é obrigado a aceitar.
De uma maneira geral, as companhias aéreas
se aproveitam da falta de conhecimento do passageiro
sobre o assunto e dos longos contratos com letras diminutas, que poucos, na verdade, leem ou conseguem ler.
Normalmente, as empresas exigem taxas para
embarque, para compra com parcelamento, para marcação de assento, seguro, compra pela Internet, remarcação de bilhete, entre outras.
Só para citar um exemplo, determinada companhia aérea nacional está apresentando, na compra de
suas passagens pela Internet, uma taxa de R$7,00 pela
utilização do site e de R$4,80, quando a aquisição é
parcelada. A mesma empresa, sem prestar nenhum
esclarecimento ao passageiro, cobra R$5,00 pela reserva do assento e, de maneira igualmente sorrateira,
apresenta mais uma taxa referente ao seguro viagem.
Indagada sobre as cobranças suplementares
que efetua, a companhia respondeu que pratica uma
política de preços baixos em seus embarques, que
trabalha com eficiência e que tem de cobrar, separadamente do usuário o que antes era embutido no valor
final da passagem.
Por sua vez, a empresa aérea Azul argumenta
que é padrão mundial na indústria de aviação comercial oferecer aos clientes a venda de seguro viagem.
Nesse caso, o passageiro pode adquiri-lo no valor de
R$15,00 por pessoa. Todavia, se porventura o adquirente quiser desistir da transação, a empresa tem de
devolver a quantia sem a cobrança de qualquer ônus.
Como se não bastasse a quantidade de impostos
que estão embutidos em cada produto que consumimos,
a “derrama” de impostos que temos de pagar todos os
dias, a voracidade dos bancos que impõem quantias
absurdas por qualquer serviço, como se não bastasse
tudo isso, ainda temos os mais essa, podemos assim
dizer. Além disso tudo, há também os preços altos
que são cobrados pelos estacionamentos; o dinheiro
que somos forçados a deixar com o “flanelinha”, que
virou proprietário da área pública; as contas que são
maquiadas nas lanchonetes e restaurantes e tantas
situações desagradáveis que somos obrigados a enfrentar; as companhias aéreas completam o cerco da
extorsão. Todos os dias, elas retiram dos bolsos dos
seus usuários milhares de reais que não chegam sequer a serem contabilizados.
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Em 9 de março de 2010, com a publicação da Resolução n° 139, as empresas aéreas não podem mais
cobrar um serviço adicional como se fosse parte do
transporte aéreo. Dessa forma, no caso de pagamento
de seguro viagem, comissão de agência ou qualquer
outro canal de venda, a cobrança tem de ser comunicada ao passageiro com antecedência e ele tem todo
o direito de aceitar ou não o serviço que está sendo
oferecido a ele.
No final de 2011, a Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) multou duas grandes empresas aéreas
porque estavam induzindo os passageiros a comprar
seguro viagem.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a Lei n°
11.182, de 2005, em seu art. 49, estabelece que, na
prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá
o regime de liberdade tarifária.
Portanto, segundo os ditames da Lei, as concessionárias poderão determinar suas próprias tarifas,
devendo, no entanto, comunicá-las detalhadamente
à Anac e aos seus consumidores, para que estes tenham pleno conhecimento dos pagamentos extras
que deverão fazer.
Apesar de contarem com essa regalia, as empresas aéreas não se contentam com os ganhos, continuam a agir de má-fé com os passageiros e abusam
da cobrança de taxas de serviço.
O caso da remarcação de passagem é um dos
que chama mais atenção por ser um dos campeões
de reclamação.
Em muitas situações, se o cliente precisar remarcar a viagem, poderá gastar mais com as taxas do que
o valor da passagem, incluindo as que são pagas no
momento da aquisição do bilhete.
Vários especialistas em transportes aéreos concordam que o somatório dessas taxas tem crescido
muito.
Para eles, caso não se tome nenhuma providência para conter essas cobranças abusivas que se verificam constantemente, em pouco tempo a situação
ficará fora de controle.
Em verdade, os consumidores são reféns das
práticas desonestas das companhias aéreas, que não
respeitam a lei, ignoram a fiscalização dos órgãos de
controle, contam com a impunidade e exploram os
usuários.
Segundo relato de um passageiro que recorreu
recentemente à Justiça contra uma companhia aérea,
em maio de 2012, ele adquiriu uma passagem de ida
e volta, de Belo Horizonte para Porto Velho, com data
de ida para o dia 03 de agosto e data de volta para o
dia 06 de agosto de 2012.
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Reforço aqui que ele fez essa reserva ou essa
compra em maio de 2012, para voar no dia 03 de agosto,
retornando no dia 06 de agosto, que ainda está por vir.
Poucos dias depois da compra, ou seja, dois
meses antes da partida, ele teve de alterar a data de
embarque e lhe cobraram uma taxa de R$140,00. Com
dois meses de antecedência, cobraram-lhe R$140,00 só
para remarcar a passagem para outro dia. Naquele momento, a referida cobrança representava 35% do valor
da passagem, sem contar as outras taxas. Trata-se de
uma multa exorbitante, apesar de a mudança ter sido
solicitada e avisada com dois meses de antecedência.
Eu pergunto, neste caso: qual o prejuízo que a
empresa, que a companhia aérea poderia sofrer com
essa remarcação? Se fosse em 24 horas ou com menos de 24 horas, a companhia poderia alegar que, de
repente, o lugar poderia não ser ocupado e ela arcaria
com o prejuízo. Mas, dois meses antes, uma multa –
vamos assim chamá-la – no valor de 35% da passagem?! Onde existe tal multa? Em lugar nenhum. Por
isso, que eu coloco aqui e chamo de abusiva essa multa
ou essa taxa, como queiram chamá-la. É importante
dizer que, ao exigir essa cobrança, a empresa aérea
ignorou decisões judiciais proferidas em favor de outros apelantes sobre a mesma questão.
Então, Sr. Presidente; senhores e senhoras, a
dois anos da Copa das Confederações, praticamente,
e da Copa do Mundo a desorganização é generalizada nos aeroportos brasileiros: o atendimento é precário; a violação de bagagens figura entre as principais
queixas; os extravios de malas ocorrem diariamente;
os atrasos e cancelamentos de voos são comuns; os
passageiros não dispõem de conforto satisfatório nas
dependências dos aeroportos; os equipamentos são
obsoletos; e os terminais de passageiros parecem mais
uma estação rodoviária de centro de cidade grande do
que qualquer outra coisa.
Outras ocorrências frequentes também acontecem: os furtos, a prática do overbooking, que é a venda de passagem acima da capacidade suportada nos
aviões, e, mais recentemente, o roubo, pela Internet,
de milhas acumuladas pelos clientes das empresas
de aviação.
Em meio a essa confusão total, milhares de passageiros pagam dezenas de taxas às companhias
aéreas, uma verdadeira espoliação institucionalizada,
o que nada mais é do que uma forma de maquiar os
preços das passagens aéreas.
Quero acrescentar que, lendo a revista Veja, pude
ver que a revista, na semana passada, na semana
da Rio+20, divulgou matéria falando do comércio nos
aviões. Eu não li a matéria, em função do trabalho na
Rio+20, mas li os comentários feitos nesta semana, Sr.
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Presidente. Li as cartas que foram enviadas à redação,
citando exatamente o comércio dentro dos aviões, onde
não há concorrência, onde o preço é alto.
Peguei voos em que um misto frio custava
R$12,00, um lanche que, na verdade, nem era de excelente qualidade, um misto frio num brioche, um pão
meio doce, do qual eu, particularmente, não gosto. Um
copo de água estava sendo vendido a R$3,00. Então,
há um abuso!
Nessas cartas que li, uma pessoa contava que,
num voo de uma empresa, as pessoas queriam comprar os produtos, mas não conseguiram, porque haviam
acabado os produtos. O que foi oferecido, na verdade,
não existia. Então, várias pessoas que queriam se alimentar durante o voo, mesmo querendo pagar caro,
não conseguiram se alimentar. Quer dizer, isso traz
um problema para algumas pessoas.
Outra carta citou a questão das aeromoças, que,
agora, mais parecem vendedores ambulantes. A pessoa
chegou a fazer uma ironia, dizendo que logo a gente
vai começar a ouvir as aeromoças, as atendentes, gritando, como nos trens: “Quem quer água, quem quer
isso, quem quer aquilo?”. É brincadeira!
Paga-se caro. Quando se quer pagar, não tem
como fugir. Às vezes, não há o produto no voo. E, quando chega o produto, este, muitas vezes, não é de boa
qualidade, não é uma coisa boa. Quem sofre sempre
é o consumidor.
Quero fazer esse registro, essa reclamação. Temos de estar atentos, realmente, às taxas.
Quero fazer também um registro de memória.
Lembro que, uma vez, discutindo na Câmara dos
Deputados – creio que o Deputado José Pimentel estava junto comigo no mandato de 2007 a 2011 e deve
se lembrar deste fato, quando discutíamos a alteração
da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos
bancos –, uma Deputada citou que, em 1998, as taxas bancárias – pasmem! – eram equivalentes a 20%
da folha de pagamento dos bancos. Isso se dava em
1998, quando a CSLL foi reduzida de 16% para 9%.
As taxas bancárias eram equivalentes a 20% da folha
de pagamento dos bancos. Foi no ano de 2008 que
isso foi votado, se eu não estiver enganado. A CSLL
foi reduzida a 9%, e nós estávamos tratando ali para
alterá-la para 11%. A CSLL foi reduzida de 16% para
9%, e as taxas bancárias, que, em 1998, eram equivalentes a 20% da folha de pagamento dos bancos, em
2008, se eu não estou enganado, equivaliam a 120%
da folha! Isso significa o seguinte: os bancos, só com
as taxas bancárias cobradas, pagavam a folha toda, e
ainda sobravam 20%. Isso é um absurdo!
É muita taxa, é taxa bancária, é taxa de companhia aérea! Eu até conversava sobre isso. No menu do
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restaurante, o preço do prato é de R$50,00, mas não
são pagos R$50,00, mas, sim, R$55,00, porque 10%
são pagos ao garçom.
Outro dia, eu almoçava num restaurante no Rio
de Janeiro, e veio a taxa de 12%. Veio o valor, e eu disse: “Vocês erraram no cálculo. Aqui, o valor está maior
do que 10%”. Ele disse: “Não, mas aqui nós cobramos
12%”. Eu disse: “Mas por que 12%?”. E ele respondeu:
“É porque tem de dar para a cozinha também”. Então,
daqui a pouco, tem de dar dinheiro para o cozinheiro,
para o que lava o prato. E, daqui a pouco, haverá uma
sobretaxa no preço de 15%, de 20%. Então, eu discordei e falei: “Vou pagar os 12% para não constranger,
mas espere aí!”.
Então, são taxas e mais taxas, e quem paga a
conta somos nós.
Ontem, já que, no relatório do nosso projeto de
lei do passe livre, disseram que iriam onerar, falava o
nosso assessor: “Poxa! Como é que pode? Já existe
o passe livre para isso e para aquilo”. Isso foi dito pelo
assessor, e eu concordo com isso. Na verdade, os empresários não vão ter prejuízo algum, porque eles vão
fazer o rateio e vão embutir o preço para quem pode
pagar, seja um centavo a mais por cada um. A verdade
é que nunca o empresariado vai ficar com o prejuízo.
Quem vai ficar com o prejuízo é o consumidor.
Então, quero registrar essa reclamação, que tem
sido uma constante, principalmente no que diz respeito
à questão bancária e, agora, também no que diz respeito às companhias aéreas.
Não sou contra a, de repente, você ter de comprar alguma coisa, mas que seja com qualidade, que
seja de bom consumo.
Finalizando, Sr. Presidente, aproveitando o tempo
de que ainda disponho, quero, mais uma vez, registrar
que, no dia de hoje, o Datafolha divulgou o crescimento
do nosso candidato do PRB à prefeitura de São Paulo,
Celso Russomanno, passando de 21 para 24 pontos,
colocando-o, então, no segundo turno.
O Celso Russomanno foi o único candidato que,
desde o início, sempre cresceu. Ele nunca teve uma
queda nas pesquisas. Ele saiu de 16 pontos e está,
agora, com 24 pontos. No início deste mês de junho,
ele tinha 21 pontos e, agora, chegando próximo ao final do mês, ele já está com 24%.
Então, quero parabenizar o nosso Presidente, Dr.
Marcos Pereira, que é o coordenador da campanha do
Celso Russomanno em São Paulo.
Quero parabenizar o próprio Celso Russomanno
pelo seu desempenho. Eu o conheço, ele foi Deputado
junto conosco também, Deputado sério, responsável,
que trabalha sempre em favor do direito do consumidor.
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Então, parabenizo o Celso Russomanno e o PRB
em todo o Brasil, porque vamos lançar candidaturas em
todo o Brasil, inclusive na prefeitura de Salvador também. Na capital da Bahia, o nosso candidato é Márcio
Marinho, que também está crescendo nas pesquisas.
Contaremos com mais de 300 candidatos a prefeito em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, na minha cidade, no meu Estado, serão 16 candidaturas a prefeito
e 25 candidaturas a vice.
Então, parabéns ao PRB! Parabéns ao Celso
Russomanno!
Sr. Presidente, obrigado.
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores – além do Presidente, há dois Senadores no plenário neste momento, o
Senador Raupp e o Senador Pedro Taques –, quero
conversar um pouco sobre a crise no Paraguai.
O Paraguai viveu 50 anos de ditadura colorada.
Antes disso, se não me engano, de 1904 a 1947, o
Paraguai foi governado pelo Partido Liberal Radical.
Mas, de repente, não mais que de repente, um bispo
de San Pedro ligado aos movimentos sociais resolve
enfrentar o monopólio político e as oligarquias e registra a sua candidatura. Era um momento especial.
E a população, motivada, elege o Bispo Fernando Armindo Lugo Méndez como Presidente da República.
Nesse momento, o Bispo tinha como aliado o Partido
Liberal Radical autêntico, que ofereceu o seu Vice,
Frederico Franco.
As oligarquias paraguaias jamais se conformaram com a vitória do Bispo. Os partidos principais são
o Colorado, da ditadura de 50 anos, inclusive com
Stroessner, e a Unace, do General Oviedo.
A dificuldade de governo do Presidente Lugo foi
monstruosa, porque o foco da eleição que elegeu o
Presidente Lugo Méndez se dirigiu para a eleição da
presidência da República. Mas o Lugo não contava com
o apoio de estruturas partidárias concretas, formadas,
eficientes, e as eleições no Paraguai são feitas através
de listas partidárias. São listas partidárias organizadas
pela burocracia dos partidos, profundamente vinculada às oligarquias.
A dificuldade de governo de Fernando Lugo era
tão grande, que, por três anos, em Brasília, o Paraguai
não teve embaixador. Só há mais ou menos 30 dais,
conseguiu-se nomear o embaixador paraguaio em Brasília. A direção de Itaipu era rejeitada pelo congresso
paraguaio, e as dificuldades apresentadas ao governo
progressista de Lugo eram enormes.
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As listas partidárias formadas pelas oligarquias
burocráticas dos partidos eram eminentemente conservadoras. Então, no Paraguai, houve um presidente
progressista e um Congresso conservador. Eu diria,
Senador Pimentel, que, mutatis mutandis, há qualquer
coisa parecida com a contradição entre o Código Florestal defendido pela Presidenta Dilma e o defendido
pelas bancadas ruralistas no Congresso Nacional.
Só que lá não havia sequer a mediação dos setores
mais progressistas, mais modernos da economia. O
Paraguai tem uma estrutura basicamente rural, e os
ruralistas dominavam o Congresso Nacional enquanto
Lugo queria fazer as mudanças. Isso foi praticamente
inviabilizando seu governo, tornando seu governo de
uma dificuldade incrível.
Em 20 de dezembro do ano passado, em Montevidéu, na cúpula dos Presidentes do Mercosul, a
nossa Presidente Dilma Rousseff, o Presidente do
Uruguai, a Presidente da Argentina e Lugo Méndez,
do Paraguai, assinaram uma modificação no Tratado
de Ushuaia, aprimorando as regras democráticas do
Mercosul. Lugo assinou, e foi esse um dos motivos
levantados pelos seus adversários para que fosse
cassado. Estaria Lugo assinando cláusulas democráticas, viabilizando a intervenção estrangeira na soberania paraguaia? Foi um dos motivos levantados que
justificaram a sua cassação.
Quando o Congresso paraguaio se recusa a ratificar as cláusulas democráticas, isso significa que
já estava prevendo a derrubada do Presidente Lugo
Méndez.
O Paraguai tem uma estrutura política muito conservadora e muito antiga. As oligarquias, as listas partidárias no Senado e na Câmara Federal, tudo isso fez
com que o exercício da presidência da República, que
fora interrompido por um movimento popular súbito
numa determinada oportunidade, estivesse nas mãos
do Presidente Fernando Lugo Méndez, o que lhe daria
a possibilidade muito clara de influir pesadamente na
eleição do seu sucessor ou, talvez, como penso ao
interpretar algumas pesquisas das quais tomei conhecimento, de eleger o seu sucessor, uma vez que não
existe a reeleição presidencial no Paraguai.
O Partido Liberal estava há 72 anos fora do poder
e, dentro da perspectiva de eleger Federico Franco Presidente da República pela via do impeachment, de um
juízo político que afastasse o Presidente, associou-se
ao Partido Colorado e à Unace. Inicialmente, o golpe
previa outra direção, mas o plano b era a eleição de
Federico Franco, o que era muito conveniente para
a Unace e para o Partido Colorado, porque Federico
Franco, no exercício da Presidência da República, não
poderia mais tentar uma reeleição, não poderia ser
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candidato, ao mesmo tempo em que tiraria das mãos
dos progressistas, representados por Fernando Lugo,
a possibilidade da utilização da máquina ou da influência da máquina na eleição do sucessor do Presidente
da República. Então, assim se deu.
A par disso, há influência, cantada hoje em prosa e verso pela imprensa internacional, de grupos que
queriam produzir alumínio no Paraguai. A matéria-prima do alumínio é a energia elétrica, e o Paraguai
tem 50% da energia de Itaipu, que, através do tratado,
se não for utilizada, pode ser vendida ao Brasil. Esses
grupos tentaram se instalar no Paraguai com energia
fortemente subsidiada pelo Estado. Fernando Lugo se
opôs, mas o seu Ministro da Indústria e Comércio era
favorável, tanto que, depois do golpe, foi mantido por
Federico Franco.
Além disso, há o problema dos transgênicos da
Monsanto e sua guerra pelo domínio e as tradings que
trabalham com a exportação de grãos. O Paraguai,
hoje, se não me engano, é o quarto produtor de soja
no mundo, principalmente nas áreas ocupadas pelos
brasiguaios, que, na verdade, hoje são quase todos
paraguaios, nascidos no Paraguai, falam espanhol e
guarani, frequentam escolas paraguaias e, sem a menor sombra de dúvida, como descendentes de europeus e de outros povos do Brasil, têm orgulho da sua
bandeira e do seu país.
Seiscentas famílias de brasileiros produzem entre
75% e 90% da soja produzida e exportada no Paraguai. Aí se instalou, então, a base logística do golpe.
Em 30 horas, a Câmara faz algumas acusações absolutamente inconsistentes, como, por exemplo, a de
que o Presidente Lugo Méndez era responsável por
uma tragédia perto das fronteiras com o Brasil, quando, por ordem judicial, um grupo de policiais tenta uma
reintegração de posse numa propriedade, se não me
engano, pública ou do Senador Riquelme.
Não sei ao certo, neste momento, qual foi exatamente o caso e qual era a propriedade.
Provocadores atiram na polícia, a polícia atira
nos carperos. Carperos são os que ficam em barracas
à espera de uma terra, viabilizada por uma sonhada
reforma agrária feita pela Presidência da República e
pelo Estado.
Esse foi o motivo.
Na verdade, esse motivo seria para a cassação
do presidente, se ele não tivesse determinado à polícia
que cumprisse a ordem judicial. Seria a mesma coisa
que pretendermos cassar o Lula pelo desastre da polícia no Pará, no acidente terrível no confronto com os
sem-terra. Mas não é assim que se procede no Brasil.
Absolutamente ridículas as propostas de juízo,
mas o Congresso muda os critérios e atropela a Cons-
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tituição, que, no seu art. 17, garantia o devido processo
legal, o direito de defesa, os prazos, a possibilidade
de o Presidente da República responder a cada uma
das acusações, o tempo suficiente para resposta e
para contradição.
Para a oposição, as alegações feitas.
E derrubam o Presidente Lugo, assumindo imediatamente o Presidente Frederico Franco, do Partido
Liberal Radical Autêntico, que se associou à Unace e
se associou ao Colorado.
O Presidente Lugo foi pressionado por setores
até da própria Igreja, que, temerosa por um derramamento de sangue, pedia-lhe que renunciasse. Ele não
renunciou, mas aceitou sem resistência maior a sua
deposição do governo. E se propõe a continuar na política, a ser Senador ou a esperar, como ele mesmo
diz, que um milagre o reconduza ao poder no Paraguai.
Quero dizer que fica muito clara, para mim, a
existência de um golpe, que atropelou a Constituição,
que impediu o presidente de governar. Fica muito clara
a contradição entre um presidente progressista, que
não podia trabalhar. Isso, evidentemente, era um motivo
sério de desgaste diante da população. Lugo não podia
nomear o Embaixador do Paraguai no Brasil por três
anos; não podia nomear a direção paraguaia de Itaipu. Isso o desgastava, e ele, para evitar um confronto
armado, pacificamente deixa o governo, pretendendo
continuar democraticamente a luta.
Qual é a posição, então, do Mercosul? Os nossos
Presidentes, como eu – e acredito que como a maioria absoluta dos congressistas brasileiros, dos Senadores, dos Deputados –, são absolutamente a favor
da autodeterminação dos povos, da soberania paraguaia. Mas a soberania não pode significar a ditadura
congressual, não respeitando nem um dos princípios
processuais e garantias do contraditório, que são universais. Se acreditássemos nisso, Senador Pedro Taques, nós aceitaríamos que um congresso de qualquer
país se reunisse e decretasse o restabelecimento da
escravatura. Não é assim. Não é aceitável o golpe de
Estado. E o Paraguai, por iniciativa dos Presidentes da
República, provavelmente será suspenso das instâncias decisórias do Mercosul e da Unasul.
Mas a posição da nossa Presidente é a mesma posição dos Parlamentares mais esclarecidos do
Congresso Nacional. O povo paraguaio não pode ser
punido por isso. Nós não podemos tratar de radicalizações comerciais que impeçam a vida dos empresários
paraguaios, os empregos da sua população. Não se
trata disso. Mas se trata de dizer, com toda clareza, que
os princípios democráticos consagrados no Protocolo
de Ushuaia II, que foi o Protocolo de Montevidéu, são
inegociáveis. A democracia é inegociável no Mercosul.
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A democracia é inegociável na Unasul. A democracia
deve ser inegociável no Planeta Terra.
Então, perguntaríamos: o que pode fazer o Parlasul? Eu sou o Presidente da Representação Brasileira
do Parlasul. Muito pouco. Porque o Parlasul deveria ser,
ou é, o embrião do Parlamento do Sul. Mas ele foi instituído pelos governos presidencialistas do Paraguai,
do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Ele existe hoje só
com o estatuto de aconselhamento para os governos,
de propor leis, propor mudanças. Ele não decide nada.
Se, nesta sexta-feira, em Mendonza, os governos
resolverem suspender o Paraguai, o Paraguai estará
automaticamente suspenso do Parlasul, que se reúne
no dia 2, em Montevidéu. Mas, nós, do Parlasul, como
consenso da nossa última reunião, não queremos
submeter os parlamentares paraguaios ao mesmo
processo a que eles submeteram o Presidente Lugo
Mendes – condenação sem espaço para o contraditório, sem juízo.
Nós decidimos que a posição brasileira será a de
dar voz aos paraguaios, na reunião do dia 02, para que
eles coloquem as suas posições, para que o contraditório se estabeleça, mesmo que, depois, tenhamos,
necessariamente, que cumprir as determinações dos
Presidentes. Nós daremos voz aos paraguaios para
eles entenderem por que condenamos o golpe, por
que não aceitamos essa violação da democracia, dos
procedimentos processuais. Nós daremos a eles, de
qualquer maneira, o espaço para o contraditório. Mas é
evidente que, se grandes grupos econômicos apoiaram
o golpe, se a questão foi dos interesses do alumínio do
Canadá, se a questão foi das tradings que negociam
a soja paraguaia, se a questão foi dos que vendem as
patentes dos transgênicos, se foi uma questão comercial de grandes interesses, nós teremos um comportamento diametralmente oposto, mas vamos dar, sim,
a oportunidade. E a Presidente Dilma já deixou claro
que retaliação que prejudique o povo paraguaio por
parte do Brasil não existirá.
Vi, outro dia, um suposto presidente de Itaipu,
novo presidente, que, pelo que sei hoje, sequer foi
nomeado, imaginava-se presidente, que deu uma declaração: o Paraguai não vai mais vender 50% da sua
energia de Itaipu para o Brasil. Ridículo! Só pode vender
para o Brasil e para a Argentina. A utilização interna
seria o desejável, o necessário, o que temos sugerido
ao Paraguai, ao longo do tempo, a sua industrialização, mas eles têm preferido os 360 bilhões que estão
recebendo do Brasil hoje a ver o seu povo empregado, a sua indústria se desenvolvendo. São as oligarquias funcionando dessa maneira. E sequer eles têm
distribuição de energia para utilizarem internamente.
Então, vão, sim, vender a sua energia ao Brasil, vão
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vender a energia à Argentina, porque, do contrário,
não terão o que fazer com ela. Essa ameaça é absolutamente ridícula.
Eu, pessoalmente, sou amigo do Presidente Fernando Lugo Mendes, mas sou muito amigo também de
um dos supostos líderes do golpe, o General Oviedo,
meu amigo pessoal, há muito tempo. É um pró-Brasil,
embora um pouco à direita do que eu gostaria do comportamento de um político importante no Paraguai, mas
é um sujeito decente, cumpre a sua palavra.
Então, acho que essa visão moderada da Presidente Dilma, mas intransigente em relação aos princípios democráticos, é a postura correta a ser tomada
pelo País. Será a postura que levarei, pessoalmente, ao
Parlasul e será a postura da Presidenta em Mendoza.
De qualquer forma, que fique bem claro: nós não podemos, de maneira alguma, aceitar o golpe.
Meu filho, outro dia, colocava no Twitter e me
chamava a atenção. Dizia ele que não importa se você
é de esquerda, não importa se você é de direita, não
importa se você é apolítico. Se você tem bom senso,
um conhecimento mínimo do Direito, sabe que o que
houve no Paraguai foi um golpe. E o golpe não é admissível nem lá, nem aqui.
Um golpe, Senador Pedro Taques, muito parecido com o que se tentou com o Lula, em determinado
momento, em que até a OAB teve uma disputa interna
dura em relação aos que propunham o impeachment
do Presidente eleito pela população, com grande popularidade no País e com um governo bem-sucedido
do ponto de vista do interesse das massas populares.
Nós não podemos aceitar isso. A posição do
Brasil, espero, será intransigente em relação ao golpe.
Vi alguma divisão no nosso Plenário. É uma identificação pouco refletida do pessoal mais ligado à economia rural com os ruralistas paraguaios, que acabam
sendo objeto de manobra das tradings e das multinacionais, dos grandes produtores de sementes e dos
interesses das empresas que querem energia a preço
de custo para desenvolver a produção de alumínio.
Eu concedo, com todo o prazer, um aparte ao
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Requião, quero parabenizá-lo pela fala. Um discurso
que traz argumentos históricos, argumentos da geopolítica paraguaia, argumentos conjunturais, argumentos jurídicos e constitucionais, o conhecimento de
V. Exª, inclusive, dos personagens envolvidos nesse
acontecimento. A minha dúvida é apenas no seguinte
sentido: o que é democracia? Alguns entendem que,
na Alemanha nazista, existia democracia, porque Hitler foi eleito em 1933, como V. Exª bem sabe. Alguns
defendem que exista democracia em Cuba. Este Se-
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nado entendeu que existe democracia na Venezuela,
e o Chávez tem a maioria no Congresso da Venezuela
e aprovou a possibilidade de reeleições através de referendos, que são constitucionais, de acordo com a lei
fundamental da Venezuela de 1998. Muito bem, o que
é democracia? Democracia é respeito à liberdade, à
igualdade e à dignidade da pessoa humana. No caso
do Paraguai, a constituição paraguaia foi obedecida –
respeito a posição de V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Menos do ponto de vista processual.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Do ponto
de vista processual, o art. 17 da constituição do Paraguai foi regulamentado por uma resolução...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Às vésperas da deposição do Presidente Lugo.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Vou
comentar a resolução. Às vésperas, sim, do processo
que resultou no impedimento do presidente paraguaio.
Não estou aqui a defender, estou discutindo em tese.
Reconheço que, processualmente, esse prazo pode
ser não justo, e o devido processo legal significa um
processo que seja justo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Contraditório...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O devido processo legal aqui como uma cláusula que abarca o contraditório e a ampla defesa, no sentido substancial do devido processo legal. Esse prazo é curto.
Reconheço isso. Mas esse prazo foi acatado pelos
parlamentares paraguaios. A sociedade paraguaia, ao
menos o que consta até as 20h18, não se manifestou
contrariamente, a não ser alguns, e isso faz parte do
Estado democrático de direito. A imprensa se encontra
livre no Paraguai. O primeiro ponto é este: reconheço
que o prazo é exíguo para a defesa nesse sentido. Mas
a discussão que devemos fazer é a seguinte: o que é
democracia para a República Federativa do Brasil? A
diplomacia nacional, errante, reconhece que existe democracia em Cuba, na Venezuela, mas, no Paraguai,
não existe democracia. Louvo essa posição do debate
que se fará na sexta-feira...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Segunda-feira, dia 2.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Segunda-feira, dia 2. Não é possível justificarmos o erro do
Paraguai e cometer os mesmos erros. Concordo com
essa decisão da Presidente da República. Outro ponto – e já encerro, Sr. Presidente e Senador Roberto
Requião –, a Constituição da República Federativa do
Brasil, no art. 4º, estabelece que nós somos um Estado
que respeita a autodeterminação dos povos. Aliás, esse
é um princípio que surge depois da Segunda Guerra
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Mundial. Aqui, no Brasil, com os países não alinhados,
a partir de 1963, como V. Exª bem sabe. Será que a
nossa diplomacia falou? E conheço o embaixador do
Brasil no Paraguai. Ele foi anteriormente embaixador
no Uruguai, um cidadão competente. A minha dúvida é se a República Federativa do Brasil não estaria
descumprindo a nossa Constituição. O prazo é exíguo,
reconheço a posição de V. Exª, que tem mais conhecimentos fáticos do que eu nesse caso. Parabenizo-o
pela profundidade da sua fala.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Vamos à definição de democracia. Recorro a um dos
ilustradores da minha juventude, Otto Maria Carpeaux.
A definição não é minha. É dele.
Democracia é o regime que age pela vontade
da maioria, mas se define pela sua essência. E a essência da democracia é a liberdade das minorias e a
possibilidade de, pelo exercício do direito de expressão
e pelo convencimento, poderem se tornar, em determinado momento, maioria também. Isso, para mim, é
democracia.
Agora, a nossa política externa tem defeitos. Não
é o defeito da Dilma, não é o defeito do Lula, é o defeito
da história, da inserção do Brasil, da diversidade das
posições dentro do exercício da diplomacia brasileira.
Mas, veja, o Paraguai vinha impedindo, por exemplo, a entrada da Venezuela no Mercosul. O Paraguai
tem um Produto Interno Bruto de US$14 bilhões a
US$16 bilhões. A Venezuela tem um Produto Interno
Bruto de US$300 bilhões. Mas o Paraguai, que tinha
uma necessidade brutal de acessar o mercado venezuelano, por influências ideológicas de interesses
das grandes empresas e dos colonizadores de países
mais fracos, vinha resistindo a esse processo, notadamente no Senado, porque, na Câmara, passaria com
tranquilidade.
A Venezuela tem 300 bilhões, a Argentina tem 366
bilhões de PIB e o Uruguai tem US$34 bilhões de Produto Interno Bruto. Para V. Exª ter uma ideia, Senador
Taques, fui governador do Paraná por três vezes, e o
Produto Interno Bruto do meu Estado é R$234 bilhões.
Portanto, mais ou menos, cinco vezes maior do que o
do Paraguai e o do Uruguai juntos. Mas o Uruguai não
tem oposto dificuldades.
Então, nós estamos vendo que esse golpe no Paraguai, feito pelos interesses do alumínio, da negociação
mundial de sementes transgênicas das tradings, pode
ter saído pela culatra. Sim, pode ter saído pela culatra.
Porque, suspenso o Paraguai, automaticamente o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que já admitiram, através
do pronunciamento de seus congressos, a entrada da
Venezuela, podem fazê-lo imediatamente. E isso nos
daria a possibilidade de construirmos, inclusive para o
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Paraguai, em futuro próximo, depois de sua democratização, por meio da eleição do presidente da república, um projeto comum de desenvolvimento industrial.
Nossas economias estão primarizadas, absolutamente primarizadas. São 600 famílias de brasileiros
que produzem de 75% a 90% da soja no Paraguai. A
economia brasileira está vivendo de petróleo, ferro,
soja, carne, açúcar e milho. Isso é a primarização, é
a regressão a épocas longevas, que já devíamos ter
superado.
Não quero atribuir isso a governos recentes, Senador Pimentel, mas, em 1980, a economia brasileira
industrial tinha um produto superior ao da Tailândia,
da Malásia, da Coreia do Sul e da China juntas. Dados oficiais de 2010 demonstram que nós não produzíamos, em 2010, e hoje deve ser muito menos, 15%
industrialmente do que essas economias produziam.
A nossa indústria avançou, mas avançou muito mais,
em função do desenvolvimento da China, o comércio
das commodities. Nós temos que superar isso.
Eu acredito que a entrada da Venezuela no Mercosul nos dará, a todos nós e à Venezuela também,
um fôlego especial nesse processo. Então eu diria: os
interesses econômicos, o quase imediato reconhecimento dos Estados Unidos ao juízo político do Senado,
podem sim ter saído pela culatra.
Por outro lado, o Lugo foi impedido de governar e
teve uma pressão da igreja católica para que não oferecessem resistência apara evitar o massacre. Na verdade, a passividade do Lugo, pedindo que as manifestações não ocorressem, e a dificuldade de locomoção
dos camponeses no Paraguai, que é precaríssimo de
estradas e de condução, evitaram um confronto, mas
esse confronto foi evitado na perspectiva da continuidade do processo de democratização.
Pessoalmente, Senador Pimentel, acredito que, se
o povo paraguaio puder se pronunciar, as oligarquias
não elegem mais presidente da república.
Mas aproveito, ao finalizar, para chamar atenção
sobre o funesto resultado de uma lista eleitoral controlada por burocracia partidária. Os paraguaios não
sabem em quem votam, votam na cédula azul, na cédula vermelha, votam nos partidos, e as oligarquias
escolhem os senadores e escolhem os deputados. E
quando as cabeças dos partidos dizem: “Vamos derrubar o Lugo para colocar na Presidência da República Federico Franco, que se aliou a nós e é do Partido
Liberal Radical Autêntico”, obedecem mecanicamente.
E temos, queiramos ou não, um desastre para a
democracia, que, graças à visão clara da nossa Presidenta da República, que é quem decide, num governo
presidencial, as medidas que, a fim e a cabo, devemos
tomar, evitaremos, desta forma e desta arte, uma crise
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para o povo paraguaio, levando muito a sério e com
muita firmeza a censura ao golpe de estado ocorrido
no Paraguai.
Presidente, obrigado pela tolerância a respeito
do tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Senador Requião, parabéns pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Em votação o Requerimento nº 601, de 2012,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para
participar da XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no dia 2 de julho de 2012, e comunica que estará ausente do País
nos dias 1º e 2 de julho de 2012.
A Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Em votação o Requerimento nº 602, de 2012,
do Senador Roberto Requião, que solicita licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar da
XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul,
em Montevidéu, Uruguai, nos dias 2 e 3 de julho de
2012, e comunica que estará ausente do País dos dias
1º a 3 de julho de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência designa, para integrar a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, o
Deputado Ruy Carneiro, como suplente, nos termos
do Ofício nº 430, de 2012, da Liderança do Partido da
Social Democracia Brasileira, PSDB, na Câmara dos
Deputados, tendo em vista o pedido de desligamento
do Deputado Reinaldo Azambuja.
São os seguintes os Ofícios:
Of. Nº 430/2012/PSDB
Brasília, 17 de abril de 2012
Assunto: Indicação de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento do
Deputado Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) do cargo
de membro suplente na Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul.
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Na oportunidade, indico o Deputado Ruy Carneiro (PSDB-PB) para ocupar como membro suplente a
referida vaga desta Representação.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Of. nº /2012/PSDB
Brasília,

de março de 2012

Assunto: Desligamento de Membro
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o meu pedido
de desligamento do cargo de membro suplente, que
ocupo na Representação Brasileira no Parlamento
dói Mercosul, desde 09 de agosto de 2011, devido à
sobreposição de atividades que prejudicam minha integral dedicação.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Respeitosamente, – Deputado Reinaldo Azambuja.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – O Presidente da Mesa do Congresso Nacional
fará publicar o respectivo ato.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Pela Liderança do PDT, o Senador Pedro Taques, pelo prazo regimental.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, cidadãos que nos ouvem pela Rádio
Senado e nos veem pela TV Senado, venho a esta tribuna, hoje, para tratar de dois temas. O primeiro deles
é a chamada PEC 37, que se encontra em tramitação
na Câmara dos Deputados e está ligada a um julgamento, hoje, do Supremo Tribunal Federal, que faz referência ao poder de investigação exclusivo por parte
da autoridade policial.
Esta PEC 37, em sendo aprovada, reconhecerá
que a autoridade policial terá a exclusividade na investigação. A nossa Constituição não fala disso, porque, no art. 144, § 1º, inciso IV, afirma que a Polícia
Judiciária da União, a Polícia Federal, nas infrações
contra a União, teria a exclusividade, para evitar que
a Polícia Civil possa investigar crimes praticados em
detrimento, em prejuízo de bens, serviços e interesses da União, conforme art. 109, inciso IV, da própria
Lei Fundamental.
Muito bem, se essa PEC restar aprovada na
Câmara dos Deputados ou se o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento que ficou interrompido hoje,
entender que o Ministério Público não possa investigar
porque a autoridade policial teria a exclusividade na
investigação, nós estaremos a alcançar um retrocesso
no combate à criminalidade no Brasil, no combate à
corrupção no Brasil.
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Perceba, Senador Requião, que, no caso do ex-Deputado Hildebrando Pascoal, o Ministério Público
investigou junto com a polícia. O processo que resultou
na condenação do Hildebrando Pascoal – e fiz dois
júris do caso Hildebrando Pascoal – estaria nulo e Hildebrando Pascoal estaria na rua, porque o Ministério
Público investigou nesse caso.
Como isso se dá no mundo? No Japão, na Coreia do Sul, o Ministério Público pode investigar. Nos
Estados Unidos, o Ministério Público pode investigar.
No Paraguai, o Ministério Público pode investigar. Na
Europa – Portugal, Alemanha –, o Ministério Público
pode investigar. Na Inglaterra, recentemente, com a
criação de uma instituição parecida ao Ministério Público, o Ministério Público pode investigar.
No mundo todo se prega o chamado princípio
da universalização da investigação. Nós, a República
Federativa do Brasil, somos signatários de tratados
internacionais que permitem ao Ministério Público investigar. Por exemplo, o Tratado de Roma, que criou
o Tribunal Penal Internacional; a Convenção das Nações Unidas, que trata do combate a organizações
criminosas, o chamado Tratado de Palermo. O Ministério Público pode investigar segundo esses tratados
internacionais.
No Brasil, quem pode investigar? O Poder Executivo investiga. O Banco Central tem uma delegacia
de combate a ilícitos cambiais. A Receita do Brasil investiga. O INSS investiga. As receitas estaduais investigam. O Executivo, portanto, investiga. O Legislativo
pode investigar? Pode. O art. 58, § 3º da Constituição fala em Comissão Parlamentar de Inquérito, que
pode investigar, possui poderes instrutórios próprios
das autoridades judiciais. O Judiciário pode investigar
no Brasil? Pode. A Lei Complementar nº 35, de 1979,
a Loman, permite que o magistrado investigue outro
magistrado. Está lá desde 1979.
O cidadão, o particular, o indivíduo pode investigar? Pode. Existe uma legislação no Brasil, desde a
década de 50, que permite que você, cidadão que me
ouve, possa contratar detetive particular, que é uma
profissão regulamentada.
Eu posso investigar? Posso investigar. Cachorro, no Brasil, pode investigar? Pode. Eles cheiram as
nossas malas nos aeroportos. Até cachorro pode investigar. Mas o Ministério Público, se essa PEC restar
aprovada, não poderá investigar. Qual é o temor da
investigação do Ministério Público? Será que o Ministério Público está incomodando? Existem dois tipos de
pessoas que não gostam do Ministério Público: aqueles que não conhecem o que o Ministério Público faz;
aqueles que conhecem muito bem o que o Ministério
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Público faz. Esses dois tipos de pessoas não gostam
do Ministério Público.
Essa PEC significa um retrocesso. Essa PEC,
quando chegar ao Senado da República, Senador Requião, nos teremos que nos insurgir contra ela. Querem
calar a investigação por parte do Ministério Público.
Universalização da investigação. O Ministério
Público não dá conta de investigar tudo, ele não pode
investigar tudo. Nenhuma autoridade pode investigar
tudo. Nenhuma instituição da República tem exclusividade em absolutamente nada na Constituição. Isso faz
parte de um mecanismo chamado “freios e contrapesos”. O Ministério Público tem exclusividade na ação
penal pública, mas o cidadão pode ajuizar a queixa na
chamada ação penal de iniciativa privada. Não existe
exclusividade na Constituição. O Ministério Público
não pode ser proibido de investigar, porque isso seria
inconstitucional, ofenderia o direito fundamental do cidadão, porque o Estado tem o dever fundamental, por
meio do Ministério Público, de investigar.
Portanto, venho, neste quase final de noite, já nos
estertores desta sessão do Senado, defender o direito
fundamental do Ministério Público de investigar. Vejamos que, no Brasil todo, existem grupos de atuação
de combate às organizações criminosas. No Paraná,
existe a famosa, parece-me, PIC. Não é isso? Promotoria de Investigação Criminal. Os Gaecos também.
Este foi o primeiro tema: dever fundamental e universalização da investigação.
O segundo tema, Sr. Presidente, é que hoje o Senado da República recebeu, da Comissão Especial de
Juristas, o anteprojeto do Código Penal. Encontra-se
aqui o anteprojeto do Código Penal. Essa Comissão
de Juristas restou criada há oito meses. Foi presidida
– porque hoje se encerrou – pelo Ministro Gilson Dipp.
Depois de oito meses, elaborou um relatório que foi
entregue hoje e recebido pelo Presidente Sarney em
uma cerimônia concorrida no Salão Nobre do Senado.
Esse trabalho será enviado à Comissão de Constituição e Justiça, onde será debatido.
Essa Comissão teve total autonomia para debater
os principais temas que a sociedade brasileira deseja
que sejam debatidos. O nosso Código é de 1940. É óbvio que, de lá para cá, ele sofreu várias modificações.
No entanto, na sua essência, é um código autoritário,
porque veio ao mundo diante de uma Constituição de
1937, uma Constituição autoritária, uma Constituição
de um ditador, em 1937, a Constituição que inaugura
o Estado Novo, a Constituição chamada de “A Polaca”,
como nós todos bem sabemos.
Esse Código sofreu mais de 120 modificações.
Nós temos no Brasil hoje, mais de 120 leis especiais
que criam tipos penais. Nós temos mais de mil tipos
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penais no Brasil, mais de mil crimes no Brasil. Nós
criamos crimes todos os dias, como se fazem pães
nas padarias. Um acontecimento... Nós, através do que
se denomina de legislação de emergência, no que um
grande paranaense que fazia parte da comissão, René
Ariel Dotti, dá o nome de inflação legislativa. Inflação
legislativa. Muito bem, cria-se um crime a cada dia.
Essa Comissão reduziu esses crimes de mais de
1.100 a seiscentos e poucos crimes, todos codificados
nesta nova legislação.
Uma lei se faz, penso, a partir de três momentos
significativos. Um primeiro momento: debate entre os
técnicos – o que foi feito pela comissão. Mas nós precisamos ouvir o cidadão, aquele que é o titular do poder
e destinatário dessa norma, que regrará as condutas
nesta sociedade política chamada Estado – as regras
de bem viver dentro de uma comunidade.
O cidadão será ouvido em audiências públicas
e, ao depois, necessariamente, nós teremos que ouvir
os representantes dos cidadãos aqui no Congresso
Nacional. Precisamos ouvir o povo, precisamos ouvir
os representantes do povo, que se encontram lá na
Câmara, e os representantes do pacto federativo, que
se encontram nesta Casa da Federação.
A partir daí, teremos um código que servirá, não
só para o presente, mas para o futuro. Esse Código traz,
ao menos o projeto, temas importantíssimos para a República. Por exemplo, ele regra o chamado enriquecimento ilícito. Ele regra o terrorismo. Ele traz uma forma
de composição entre aquele que comete o crime e o
Ministério Público. Ele traz regras importantíssimas para
que nós possamos bem viver dentro de uma comunidade, separando do Direito Penal o que não existe, o que
não possui dignidade penal. Só pode estar no Código
Penal o que se apresenta com dignidade penal, que é
a importância da proteção daquele bem jurídico para
a sociedade em que nós vivemos. Uma legislação não
pode proibir em excesso, mas uma legislação não pode
proibir de forma insuficiente. Isso recebe o nome de razoabilidade, isso recebe o nome de proporcionalidade.
Desta feita, Senador Raupp, este anteprojeto
receberá grandes sugestões nesta Casa – eu tenho
absoluta certeza disso. Esta Casa que é a casa da
tolerância, esta Casa que aceita o dever fundamental
de ser diferente, esta Casa debaterá esses temas sem
preconceitos, esta Casa debaterá temas significativos
para a sociedade brasileira.
Eu tenho a honra de ter sido o autor do requerimento que resultou neste anteprojeto. Nós teremos
debates aqui acalorados a respeito do abortamento, a
respeito da eutanásia, a respeito da descriminalização
do uso de substâncias entorpecentes. Temas que não
podem ser retirados dos debates. Agora, cada Parla-
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mentar votará com sua consciência, cada Parlamentar
votará de acordo com sua convicção, mas nós não podemos ter temor de debater esses temas. A sociedade
brasileira exige o debate desses temas sem qualquer
receio; mas a sociedade, no exercício da democracia,
a maioria vence – no que concordo inteiramente com
o Senador Requião no seu conceito de democracia –,
respeitando os direitos das minorias. Nós não podemos ter receio do debate, e eu tenho a compreensão
de que esse debate se dará nesta Casa.
Eu quero agradecer ao Presidente Sarney pela acolhida do requerimento em pouco tempo e quero parabenizar os membros da Comissão Especial de Juristas que
trouxeram este trabalho magnífico, que suscitará debates
nesta Casa, debates que eu penso e repito, para encerrar,
Sr. Presidente, precisam ser realizados pelo Congresso
Nacional, que é o espelho da sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, pelo
prazo regimental.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer
ao Senador Roberto Requião que eu escutava atentamente o seu pronunciamento. Como disse muito bem
o Senador Pedro Taques e, depois, o Presidente desta
sessão, Senador José Pimentel, foi um brilhante pronunciamento, rico em detalhes, firme e contundente
do ponto de vista dos aspectos democráticos.
Portanto, acompanhei V. Exª atentamente, Senador Requião. Eu participava, na liderança do Governo,
de uma reunião sobre uma questão envolvendo a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e aproveitei para,
na hora em que V. Exª subiu à tribuna, sustar um pouquinho a discussão sobre a LDO e escutá-lo de forma
atenta, até para aprender e, ao mesmo tempo, corroborar com as posições muito bem levantadas por V. Exª.
Chamou-me muito a atenção a afirmação de V.
Exª de que, na reunião da Unasul, a tendência natural
é a de que pratiquemos, usando as palavras de V. Exª,
a democracia, permitindo, inclusive, que os parlamentares paraguaios tenham o direito ao contraditório e,
portanto, usem da palavra, para que não cometamos,
volto a dizer, como V. Exª assim verbalizou, o mesmo
erro cometido pelo parlamento paraguaio na medida
em que não usou o dispositivo constitucional que garante a defesa do Presidente do Paraguai, que terminou sendo cassado por aquele parlamento.
Portanto, quero aqui parabenizar V. Exª e dizer
que fiquei muito feliz com o pronunciamento de V. Exª,
principalmente pela riqueza de detalhes e pelo papel
que V. Exª desempenha no nosso Parlamento Latino-
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-Americano, como um dos mais brilhantes representantes do Senado Federal.
Senador Requião e Senador Raupp, aqui, quero
tocar num tema que também nos é muito caro. Refiro-me
à liberdade de expressão, à liberdade de comunicação,
à liberdade de acesso aos meios de comunicação. E
faço isso com base na postura de um parlamentar que,
historicamente, tem se posicionado sobre essa questão, tanto do ponto de vista dos meus posicionamentos, quanto das matérias apresentadas desde a época
em que frequentei a Comissão de Ciência, Tecnologia
e Comunicação da Câmara dos Deputados durante
quatro mandatos parlamentares.
O primeiro ponto sobre o qual eu queria chamar
a atenção tem a ver com as liberdades. Sou autor,
Senador Roberto Requião, Senador Raupp e Senador Pimentel, da emenda ao Código Civil Brasileiro
que permitiu a liberdade de organização partidária, a
liberdade de culto no Brasil. Isso foi muito importante para nós do ponto de vista da liberdade. Portanto,
consagramos no nosso Código Civil essa alteração,
deixando claro que não pode haver interferência do
Estado nessas instituições. Isso se refere a culto de
qualquer natureza ou de qualquer orientação religiosa.
Portanto, essa foi uma batalha empreendida por todos
nós no que diz respeito à liberdade de organização.
Na mesma linha da liberdade de expressão e de
organização, fui o Relator – apesar de ter sido autor do
Projeto de Lei nº 332, na Câmara dos Deputados – no
Senado do PL nº 116, mais conhecido como a Lei do
Audiovisual Brasileiro, Senador Pimentel, que fez uma
verdadeira revolução no sistema de TV por assinatura e que fará uma verdadeira revolução na produção
cultural deste País.
Um dos pontos centrais que colocamos no PL
nº 116 é a instituição de cotas, permitindo a liberdade para que a produção cultural nacional e para que
a produção independente ganhem espaço, mas também permitindo que, na grade de programação da TV
por assinatura, a programação religiosa tenha espaço,
a programação de qualquer natureza ganhe espaço,
para que a gente não reintroduza neste País sistemas
de censura ou até de intolerância na programação da
TV por assinatura.
Houve um segundo passo importante para que a
expressão de qualquer natureza, de qualquer tipo de
orientação – orientação de sexo, orientação de religião,
orientação de raça –, tivesse plena e total liberdade.
E mais: no PL nº 116, foi dada a garantia de que essa
grade de programação não excluísse programas com
essa natureza que eu aqui já citei.
E aí vem o terceiro aspecto, meu caro Senador
Pimentel, nesse contexto de liberdade, nesse contex-
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to de uso dos veículos de comunicação, para o qual
quero chamar a atenção.
Na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, compondo
uma comissão em que estávamos o Senador Raupp, o
Senado Aloysio Nunes e eu, fui designado pelo Presidente
da Comissão, Senador Eduardo Braga, para cumprir a
tarefa de elaborar o relatório sobre as novas condições
para o processo de análise e de outorga de concessões
de radiodifusão no Senado da República, buscando banir
o processo de laranjas, buscando banir aqueles que, em
nome de supostas concessões, fazem grandes negócios
– vou usar essa expressão, Senador Raupp – e buscando, principalmente, garantir um processo democrático
de acesso a essas concessões. Produzimos, assim, na
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, uma peça importante, que
serviu para orientar o Governo.
O nosso Governo, Senador Pimentel, ousou quando baixou novas regras, quando abriu o processo, de
uma vez por todas, para permitir uma melhor identificação de quem, efetivamente, passa a ser o concessionário nessa área. O Governo ousou quando abriu
consulta pública para a radiodifusão comunitária, para
a radiodifusão comercial, para as TVs e para as rádios
educativas, permitindo, assim, uma maior transparência
e uma maior participação, com a disponibilização de
novos canais no espectro de frequência, para permitir
uma capilaridade maior na comunicação.
Tive participação também nesse processo, assim
como tive oportunidade, Senador Pimentel, de ser o relator
da Lei de Acesso à Informação no Senado da República.
Portanto, é mais uma matéria de que tive oportunidade de
participar, trazendo a circulação da informação, a transparência, o acesso à Rede Mundial de Computadores.
Quero, sob o aspecto desses quatro projetos de
que tive oportunidade de participar como Relator, deixar
clara uma coisa: há 15 dias, ouvi muita gente levantar
acusações e até ponderações equivocadas acerca
do comportamento do nosso Governo. Diziam que o
Ministro Paulo Bernardo, através de uma proposta de
reformulação no sistema de radiodifusão, iria proibir a
veiculação, nos canais de televisão, principalmente, ou
nos sistemas de radiodifusão – portanto, nas emissoras de rádio –, das programações de caráter religioso.
Isso não é verdade. Não só não concordamos com isso,
como também tivemos, volto a afirmar, participação na
mudança do curso dessa história.
Citei aqui vários exemplos. Imediatamente, o nosso Ministro veio a público e se posicionou claramente
ao dizer que a proposta de reformulação do sistema
de radiodifusão não inclui, de forma alguma, nenhuma
posição que signifique proibir e muito menos perse-
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guir qualquer orientação religiosa, no que diz respeito
à utilização, ao aluguel ou à programação na própria
grade e na rede, ou coisa do gênero. Alguns tentaram
carimbar isso no Ministério, dizendo que o Ministro, de
certa forma, produziria um material proibindo que as
redes comercializassem esses horários. Não há essa
proibição. Pelo contrário, o Ministério tem, cada vez
mais, ousado e, ao mesmo tempo, atuado, a partir do
que é sua obrigação, no sentido de garantir que toda
e qualquer programação não seja discriminada. Pelo
contrário, a garantia é de veiculação de programas no
nosso sistema de radiodifusão brasileiro.
Ao falar isso, Senador Pimentel, reafirmo, aqui, claramente, que não concordamos como essa prática. Entendemos a posição do Estado laico, e é correto que o Estado
mantenha uma posição laica, respeitando, portanto, toda e
qualquer opção de fé, organização religiosa ou instituição
religiosa de todo e qualquer cidadão, de toda e qualquer
instituição. E há, de nossa parte, um compromisso para
garantir na liberdade de expressão todo o posicionamento
de qualquer orientação de fé a partir dessas relações no
uso dos meios de comunicação no País.
É importante afirmar isso, meu caro Senador Valdir Raupp. V. Exª foi parceiro na organização naquela
Comissão do termo que orientou o Ministério a zelar
pela ampliação e participação de diversos setores no
sistema de comunicação. O nosso objetivo era o de
quebrar uma lógica de domínio de anos e anos no
País, em que poucos ocupam o sistema que comunicação. Efetivamente, ainda vivemos certo monopólio
em algumas áreas.
Portanto, os projetos que citei aqui foram projetos
constituídos para quebrar monopólios, para quebrar
preconceitos, para acabar com a discriminação e para
trombar, bater de frente com toda e qualquer forma de
intolerância em nosso País.
Portanto, reafirmando isso, Senador Pimentel,
quero aqui deixar clara a nossa posição, a posição do
nosso Ministério. É uma posição encabeçada também
pelo nosso Partido, no sentido da total e plena liberdade
de expressão, principalmente, no uso dos veículos de
comunicação deste País. Não cabe mais censura! Isso
não cabe mais! O melhor controle é o controle remoto.
Quem decide o que quer ver é o cidadão. Portanto, não
cabe controle de maneira alguma!
As instituições religiosas de quaisquer matizes têm
o direito de usar o sistema de comunicação para apresentar sua mensagem, para se dirigir ao povo brasileiro.
Este País tem, cada vez mais, acentuado a sua
posição de liberdade, de condições para o exercício de
toda e qualquer atividade, principalmente da liberdade.
Portanto, fica aqui firmado isso, mais uma vez,
claramente.
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E volto a afirmar: a nossa posição é uma posição
intransigente da defesa dos direitos, para que todo e
qualquer cidadão, toda e qualquer instituição tenha
plena e total condição, liberdade e até apoio para que
o sistema de comunicação possa ser utilizado, para
que as mensagens de todas e quaisquer instituições,
de quaisquer naturezas, possam ser veiculadas pelo
sistema de comunicação brasileiro.
Outra coisa é o que estamos discutindo hoje: a
punição no uso, por exemplo, da Internet. O Senador
Pedro Taques, que me antecedeu aqui, falava do projeto que a Comissão de Juristas entregou no dia de
hoje. Nós temos deixado muito claro que é importante
o processo de responsabilização. Quem usa a Rede
Mundial de Computadores, meu caro Raupp, quem
usa o sistema de radiodifusão tem de ser responsável
pelo que fala e tem de ser punido se efetivamente usa
esses veículos de comunicação para um processo de
injúria, de calúnia, de difamação ou coisa parecida. E
muito mais ainda devem ser aplicadas com rigor essas
penas para aqueles que usam esses instrumentos para
incentivar ou até tramar contra a vida alheia. Então, é
importante que esses instrumentos sejam debatidos.
O que a Comissão de Juristas apresentou aqui
acerca disso é uma sugestão que nós, como Senadores, deveremos debater de forma ampla e clara no
Senado Federal.
Portanto, quero aqui reafirmar essa posição. Eu
já havia comunicado essa posição do Governo ao meu
companheiro na Câmara dos Deputados Gilmar Machado, que é da Comissão de Ciência e Tecnologia, no dia
em que ele foi cobrado sobre essa matéria. A posição
do nosso Governo é a de reafirmar que, da parte do
Ministério das Comunicações, não há e não haverá nenhuma posição que signifique perseguir e muito menos
censurar toda e qualquer forma de expressão religiosa
através dos canais de radiodifusão do nosso País.
Era isso que eu tinha a dizer, Senador Pimentel.
Muito obrigado.
Boa noite!
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senador Walter Pinheiro, parabéns pelo pronunciamento.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp, pela Liderança do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Pimentel, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o
meu pronunciamento sobre a Rio+20, eu queria apenas
fazer aqui uma referência também à crise do Paraguai.
Eu tive a oportunidade, Senador Requião, Senador
Walter Pinheiro... Agradeço a presença do Deputado Gilmar
Machado, grande líder, que visita o plenário do Senado.
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Eu não quero entrar no mérito, mais uma vez, dessa
questão do Paraguai, do impedimento, do impeachment
do Presidente Lugo. Acho até que o Presidente Lugo é
um homem bom, que venceu democraticamente as eleições no Paraguai, mas também não quero questionar os
acontecimentos, porque não conheço a Constituição e o
Regimento do Congresso paraguaio. É uma pena que o
Presidente Lugo não tenha conquistado nem o apoio do
Parlamento, uma vez que obteve apenas pouquíssimos
votos, menos de 5% dos votos do Parlamento, nem o
apoio, pelo que está aparecendo, da opinião pública.
Então, fica um tanto difícil.
Quero louvar a atitude da Presidente Dilma, que
esteve – eu falava sobre isso no pronunciamento na
segunda-feira à tarde – reunida com a diplomacia brasileira, com o Chanceler brasileiro, nosso Ministro do
Itamaraty, e tomou a decisão sábia, acertada de não
retaliar, de não aplicar embargos ao país vizinho, o
Paraguai. O Brasil, como a sexta economia do mundo,
podemos dizer que é uma potência da América do Sul,
não poderia agir de outra maneira. Acho que agiu corretamente, não aplicando sanção alguma, não ao país,
mas ao povo paraguaio. O problema é que as sanções
não atingiriam apenas os governantes daquela nação,
mas, sim, o povo do Paraguai.
Eu conversava, ainda há pouco, com o Senador Requião, que é especialista em Paraguai, vizinho e governador
que foi de uma potência também do Sul, que é o Estado
do Paraná. Governou três vezes o Estado do Paraná e
conhece profundamente a República do Paraguai, até
porque faz fronteira, uma longa fronteira com o Paraguai.
Então, parabenizo o Senador Requião por estar
também neste momento atuando para que essa crise
do Paraguai não possa ter desdobramentos piores. Temos de defender os brasileiros, os brasiguaios que lá
estão, que são mais de 350 mil. E tem gente de todos
os Estados brasileiros dentro do Paraguai, produzindo,
fazendo com que a economia do Paraguai, nos últimos
anos, tenha crescido a uma taxa de 15% ao ano.
Só o Paraguai e o Catar – é uma economia pequena e, então, não está tendo grandes reflexos, mas
é uma coisa importante –, só o Paraguai e a República
do Catar crescem a esta taxa de 15% ao ano. Nem a
China, no melhor momento, quando cresceu até 11%,
12%, atingiu esse crescimento de 15%.
Então, nós temos de continuar defendendo e
ajudando, para que o Paraguai possa reerguer-se e
sair dessa crise.
E uma coisa que acho importante, Senador Requião, é que daqui a nove meses teremos eleições.
E, se o Presidente Lugo tiver um forte apoio popular,
o seu partido poderá novamente voltar ao governo, a
comandar o Paraguai, e aí não tem como o Congresso
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paraguaio fazer novamente um impeachment em cima
de um presidente do mesmo partido ou do mesmo grupo partidário, eleito pela segunda vez.
Então, vamos aguardar esses nove meses, que
no ano que vem o Paraguai já tem eleições para presidente da República.
Mas, entro agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no meu pronunciamento sobre a Rio+20. O
documento final adotado pela plenária de alto nível da
ONU, na Conferência Rio+20, intitulada O Futuro que
Nós Queremos, deixou no ar certo desapontamento.
De fato, Sr. Presidente, não foram poucas as críticas ao perfil alegadamente genérico do relatório, que
pecaria pela insuficiência de ações concretas, com
objetivos e prazos bem determinados.
Organizações não governamentais, talvez não totalmente desprovidas de razão, bateram na tecla de que
o texto não atende aos reclamos do desenvolvimento
sustentável, não garante a segurança alimentar, não
contempla os justos anseios de determinados segmentos da sociedade e, em contrapartida, reflete alguns interesses corporativos menos legítimos e menos nobres.
De minha parte, senhoras e senhores, ainda que
reconhecendo a consistência de muitas dessas reclamações, o que posso dizer é que prefiro colocar-me
ao lado dos otimistas.
Afinal, como bem lembrou o chefe de comunicação
da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, compatibilizar os interesses de centenas de países, cada um com suas realidades e desafios
específicos, é lidar “com uma peça de porcelana muito
fina”, que pode quebrar com a mínima falta de cuidado.
Ciente dessas circunstâncias, o Secretário-Geral
da ONU fez questão de elogiar a forma como o Brasil
conduziu as negociações. Em suas próprias palavras,
“o documento final da Rio+20 fornece uma base sólida para a promoção do desenvolvimento sustentável”.
A ONU também considerou muito positivo, Sr.
Presidente, o fato de governos, lideranças empresariais, entidades filantrópicas e a sociedade civil como
um todo terem intensificado a troca de ideias, a oferta
de financiamentos e o estabelecimento de parcerias.
Basta dizer que, durante a Conferência, foram
anunciados mais de 500 compromissos voluntários de
desenvolvimento sustentável, assumidos por instâncias
do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor.
De modo, Srªs e Srs. Senadores, que tendo a
concordar com a Presidente Dilma Rousseff quando
afirma que “o documento aprovado não retrocede nas
conquistas que o mundo teve sobre desenvolvimento
sustentável, mas, ao contrário, avança”, na medida em
que pode exibir resultados como o fortalecimento do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
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Nesse sentido, por sinal – no sentido do embate que
se trava entre o ideal e o possível –, não há como fugir a
um paralelo entre o documento final da Rio+20 e o Novo
Código Florestal recentemente aprovado em nosso País.
Também nesse caso, Sr. Presidente, tivemos de
chegar a um documento que contemplasse situações
as mais diversas, as mais particulares, num território
de dimensões continentais.
E penso que foi aqui, no Senado Federal, que
produzimos o texto mais apropriado, um texto que, entre outros méritos, esclareceu conceitos fundamentais,
respeitou a singularidade das situações regionais, teve
a sensatez de separar os dispositivos permanentes
dos transitórios e introduziu importantes inovações
referentes ao Cadastro Ambiental Rural e ao Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente.
O meu Estado está vivendo uma euforia, porque
95% são agricultores familiares – até 240 hectares –,
que estão dispensados de reflorestamento, reflorestando apenas as margens de rios, as nascentes para
proteção das nossas águas. A regularização fundiária,
o Cadastro Rural, o georreferenciamento, a titulação
das terras, tudo isso vai valorizar as pequenas propriedades, que são 95%, repito, no meu Estado. A reforma
agrária em Rondônia funcionou, e funcionou bem. Mas
o Código também não discrimina os grandes. Ele dá
também o direito para que possa haver a compensação dentro do mesmo bioma, para que eles possam
também ter os seus direitos tanto de documentação
quanto de preservar o meio ambiente.
O texto que aprovamos foi modificado na Câmara
dos Deputados, o que obrigou a Presidente Dilma Rousseff a vetar algumas disposições do projeto que lhe foi encaminhado para reaproximá-lo da votação aqui concebida.
Eu quero parabenizar os Relatores no Senado: o
Senador Luiz Henrique, do meu Partido, de Santa Catarina, ex-Governador, que também produziu um código florestal moderno no seu Estado, que deu até base
para outros Estados e para o País; e o Senador Jorge
Viana. Da mesma forma, parabenizo os Relatores nda
Câmara: em especial, o Paulo Piau, também do meu
Partido, do Estado de Minas Gerais, que também fez
um grande relatório; e o Líder Henrique Eduardo Alves,
que conduziu a Bancada do PMDB para a aprovação
desse projeto tão importante para o País.
De certa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que é com esse espírito, o mesmo espírito que nos levou a aprovar, no Senado Federal, o
projeto do novo Código Florestal, que leva em conta
as diferenças entre o sonho e a realidade, que devemos contemplar o relatório, o futuro que nós queremos.
Fica, sim, um pouco de frustração.
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Fica o sentimento de que poderíamos ter avançado mais, ousado mais, talvez até arriscado mais.
Mas fica também a constatação, Srªs e Srs. Senadores, de que foi essa a negociação possível. Conforme
o comunicado da ONU, “[...] o documento deve ser visto
como uma base, não como um teto”. Compete a todos
nós, com muita sabedoria, com muito cuidado, mas sem
esquecer a ousadia, erguer os próximos patamares.
Sr. Presidente, queria ainda, ao encerrar este pronunciamento, elogiar os governos. Primeiramente, o Governo Federal, que ajudou a dar segurança a todas as
autoridades e à população – tanto aos residentes no Rio
de Janeiro, como àqueles que por lá passaram, milhares,
talvez milhões de pessoas de todo o mundo, mais de 100
chefes de Estado, mais de 100 nações lá envolvidas.
Quero parabenizar também o Governo do Estado do
Rio de Janeiro, na pessoa do Governador Sérgio Cabral,
que tem feito um grande trabalho na área da segurança
pública. Eu lhe falava, quando ele foi eleito Governador
no primeiro mandato – porque já foi reeleito –, que, se
ele resolvesse o problema de segurança no Rio de Janeiro, estaria preparado para ser Presidente da República,
Senador Requião. E o Governador Sérgio Cabral está
conseguindo, está resolvendo, pacificando as favelas,
transformando o Estado do Rio de Janeiro, que recebe
eventos e mais eventos. Vai receber, agora, a Copa do
Mundo, as Olimpíadas, a Copa das Confederações; recebeu a Rio+20, os jogos militares do mundo todo, sem
que tenha acontecido praticamente nenhum incidente.
Então, temos de elogiar o Governo do Rio de
Janeiro e também a Prefeitura do Rio de Janeiro, na
pessoa do Eduardo Paes, dois companheiros do meu
Partido que têm orgulhado o PMDB e o nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 150, de 2012,
na origem, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 4.089, de 2012, bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
referente ao TC 025.026/2008-2.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 150 – Seses TCU – 2ª Câmara
Brasília, 12 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 025.026/2008-2, pela 2ª Câmara desta Corte
na Sessão Ordinária de 12-6-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O Aviso nº 150, de 2012, vai à Primeira-Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 34, de 2012 (nº
590/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha CD-ROM com cópia do Relatório referente às contas da Presidência da República relativas
ao exercício de 2011, acompanhado das declarações
de voto e do parecer prévio conclusivo.
É o seguinte o Aviso:

159

Junho de 2012

AVISO Nº 34, DE 2012
Aviso nº 590-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência cópia em CD-ROM
do Relatório elaborado pelo Senhor Ministro José Múcio
Monteiro sobre as Contas da Presidente da República
relativas ao exercício de 2011, acompanhado das Declarações de Voto dos Ministros e do Parecer Prévio
conclusivo, aprovado pelo Plenário deste Tribunal na
Sessão Extraordinária realizada nesta data.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O Aviso nº 34, de 2012, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 35, de 2012 (nº 668/2012, na ori-
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gem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.457, de
2012, bem como dos respectivos relatório e voto que
o fundamentam, referente à auditoria operacional cujo
objeto é avaliar o Programa de Revitalização do Rio
São Francisco (TC – 026.570/2011-4).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 35, DE 2012
Aviso nº 668-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
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cesso nº TC 026.570/2011-4, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 13-6-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O Aviso nº 35, de 2012, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, e, em cópia, à Comissão Externa criada,
nos termos do Requerimento nº 514, de 2011, para
acompanhar os Programas de Transposição e de Revitalização do Rio São Francisco.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 37, de 2012 (nº
738/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.541/2012-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 12, de 2011, do Senado
Federal (TC 032.630/2011-5).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 37, DE 2012
Aviso nº 738-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 20 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1816-SF, de 11-10-2011,
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cópia do Acordo proferido nos autos do processo nº TC
032.630/2011-5, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 20-6-2012, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler Presidente.

JUNHO 2012
28496

Quinta-feira 28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Junho de 2012

222

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Quinta-feira 28

28497

JUNHO 2012
28498

Quinta-feira 28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Junho de 2012

224

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Quinta-feira 28

28499

JUNHO 2012
28500

Quinta-feira 28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Junho de 2012

226

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O Aviso nº 37, de 2012 vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
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2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia
21.06.2012)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.04.2012)
Prazo final prorrogado: 05.07.2012
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 Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça 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 Emenda à Constituição nº 86,
de 2007, que tramita em conjunto.
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 Deputados e Senadores).
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer 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 Cidadania, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen):
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Subemenda (Substitutivo),
que apresenta.
5
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 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
6
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 signatário 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, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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7
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012

12
REQUERIMENTO Nº 522, 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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 494,
de 2009; e 148, de 2011 (isenção de IPI em
bens adquiridos para serviços de reciclagem).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 522, de 2012, do Senador Clésio Andrade,
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 Assuntos Econômicos
(exclui do salário de contribuição valores pagos
em indenização de alimentação e transporte).

8
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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).
9
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012

13
REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, 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, Justiça e Cidadania.
14
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 502, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 148, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(distribuição de recursos públicos federais para
a agricultura familiar).

10
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012

15
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 526, de 2012, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 8, de 2012, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo.

11
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).

16
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 536, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 522, de 2007; 620, de
2011; e 182, de 2012, por regularem matéria
correlata (ausência do empregado ao serviço).
17
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 547, de 2012, do Senador João Vicente
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Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 413, de 2005;
172, de 2006 (apensado ao Projeto de Lei do
Senado nº 635, de 2007) e 304, de 2009 (apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de
2010), todos Complementares, por regularem
matéria correlata (Sistema Financeiro Nacional)
18
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 576, de 2012, do Senador Ciro Nogueira,
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solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (proibição da venda de produtos de tabaco
em determinados locais).
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Não havendo mais orador inscrito, declaro
encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 10
minutos.)
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Ata da 113ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 28 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Casildo Maldaner, Acir Gurgacz e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 17 horas e 33 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria a primeira
inscrição como comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrita, Senadora Ana
Amélia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Também
na comunicação inadiável, solicito a segunda vaga.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para comunicação inadiável, V. Exª
está inscrita.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Presidente, como líder.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como líder, Senador Francisco Dornelles.
Quero chamar o primeiro orador inscrito, Senador Jorge Viana.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Moka, Srªs e Srs. Senadores, ontem, vim
à tribuna para falar sobre a gravíssima situação da
violência no Brasil. Registrei aqui o quanto foi importante a atitude do Presidente Sarney quando instituiu
e convidou notáveis juristas para elaborarem a minuta
do novo Código Penal Brasileiro. Uma sugestão do Senador Pedro Taques. Tive o privilégio de acompanhar
o Senador Taques em um dos encontros com o Presidente Sarney, quando propusemos que se criasse,
que se colocasse este tema na agenda do Senado e
do Congresso Nacional.
Senador Moka, nosso País é de um povo bom,
generoso, pacífico. Há mais de 100 anos o Brasil não
tem conflitos com nenhum dos países vizinhos, mas
mesmo não tendo conflitos graves internos, oficiais,
mesmo não tendo entrado em guerras, o Brasil hoje é
um dos campeões mundiais em homicídio. Nos últimos
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trinta anos, foram assassinadas um milhão e noventa
mil pessoas no Brasil. Os números são assustadores
e vergonhosos.
Com a intenção de aproximar meu mandato da
sociedade brasileira, que penso ser obrigação de todos nós, Senadores e Senadoras, e, ao mesmo tempo,
de fazer e de colocar o meu mandato cada vez mais
a serviço do povo acreano, agora estou fazendo uso
das redes sociais. Tenho um Twitter; @JorgeVianaAcre, tudo junto; tenho um site, www.jorgeviana.com.br;
e abri uma fan page: facebook.com/senadorjorgeviana. Lá, ontem, fiz algumas perguntas: “Você é a favor
de aumentar a pena para quem comete um homicídio, um assassinato?”; “Você é a favor de aumentar a
pena mínima para homicídios no Brasil?”; “Aumentar
a pena máxima?”.
Foi incrível a participação das pessoas. Hoje, nós
ampliamos a pergunta, porque tem um artigo no jornal
Folha de S.Paulo de hoje assinado pelo Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo. Setenta e cinco por cento dos
homicídios no Brasil são praticados, Senador Moka,
com armas de fogo. O desarmamento, o debate não
surtiu efeito. A violência segue crescendo.
Em 1980, Senador Moka, eram assassinadas 13
mil pessoas por ano no Brasil; agora são 50 mil, Senador. Vinte e seis pessoas são assassinadas para cada
grupo de cem mil habitantes no Brasil. Sabe quanto é
isso na Argentina, Senador Moka? Seis pessoas. No
Uruguai, cinco, e no Chile, menos de duas. Não estou
falando de países desenvolvidos, maiores e melhores
que o Brasil; estou falando de vizinhos. Qual o sentido
de termos isso?
No meu Estado do Acre – trago até os números
–, a situação foi muito mais grave do que ainda é. Vou
dar alguns números.
Na década de 80, no Acre, para cada grupo de
cem mil habitantes, 50 pessoas eram assassinadas
por ano. Cinquenta! Em Alagoas, hoje, são 70. Perto
de 70 pessoas, para cada grupo de cem mil, são assassinadas em Alagoas todos os anos.
Graças a Deus e às atitudes, o desmontar do crime organizado, à ação das instituições no Acre, temos
conseguido derrubar os péssimos índices de criminalidade. Mas ainda é pouco. O Governador Binho fez a
parte dele, o Governador Tião Viana está trabalhando
muito para que isso aconteça. De 50 mortes por ano,
para cada grupo de 100 mil, o Acre está com 19. É
alto ainda, Senador Moka, mas é bem menos que a
média nacional já.
É um bom caminho. Sabem por que é um bom caminho? Porque, Senador Moka, no Sul e no Sudeste, os
homicídios estão diminuindo, mas, no Norte e no Nordeste, estão aumentando. E a Acre, felizmente, está fazendo
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o caminho que todos nós sonhamos, da paz e da diminuição dos homicídios. É uma vergonha essa situação!
Falei ontem e faço questão de registrar hoje para
quem quiser nos ajudar. Agora, o anteprojeto está na
CCJ e o Senador Eunício me convidou para fazer parte
do grupo de trabalho, junto com o Senador Aloysio Nunes, com o Senador Pedro Taques e outros. Eu quero
dedicar uma parcela enorme do meu projeto, porque,
no Brasil, lamentavelmente, o crime compensa, a vida
não vale nada. Para pessoa ficar presa dez anos, ela
tem de matar quatro pessoas.
Vou repetir aqui uma frase do Ministro Gilson
Dipp, que presidiu o grupo que estudou a nova versão
do Código Penal: se uma pessoa fraudar uma pomada
cosmética para pele, ela pode pegar até dez anos de
cadeia, mas, se tirar a vida de uma pessoa, pega seis
anos e, com atenuantes, pode nem ficar presa. Essa
vergonha nacional tem de ter fim. O Brasil é um país
de paz, mas estamos vivendo uma verdadeira guerra.
Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
venho à tribuna hoje e faço este reforço do que falei
ontem, mas a minha intenção hoje aqui é cumprimentar o Governador Tião Viana, a Presidenta Dilma e o
Prefeito Angelim pelo projeto habitacional que estão
começando no Acre, a Cidade do Povo. A pedido do
Governador Tião Viana, tive o privilégio de, com Wolvenar Camargo, ajudar a identificar uma área que fosse
mais adequada para a implantação desse ambicioso
projeto habitacional, que vai gerar milhares de empregos, mas que vai, essencialmente, priorizar diminuir os
problemas habitacionais das famílias. Não tem nada
mais nobre que ajudar as famílias a terem seus endereços, suas casas, Senador Moka.
O projeto do Governador Tião Viana, que teve
início na terça-feira, chamado Cidade do Povo, implica na construção de dez mil casas até 2014 – dez mil
casas. É o mais ambicioso projeto da história do Acre.
Aliás, são 10.659 casas, sendo 6.648 para as famílias
de baixa renda. Dessas 6.648, 3.300 para as pessoas
que vão sair das áreas de risco.
Cumprimento o Ministro da Integração, a Defesa Civil Nacional, o Governo da Presidente Dilma, o
Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal,
porque, com dedicação, o Governador Tião Viana
montou, com a sua equipe, com o Secretário Wolvenar
Camargo, com o apoio da Secretaria de Planejamento
e Habitação, um projeto que é um exemplo bom que
prefeitos e governadores devem seguir.
O projeto busca ter sustentabilidade. Ele é parte
de um planejamento, mas tem sido atacado por pessoas da oposição por desconhecimento e tem sido questionado naquilo que ele tem de mais meritório. Quem
dera que a expansão urbana no Brasil fosse feita como

JUNHO28687
2012

Sexta-feira 29

está sendo feito o projeto elaborado pelo Governo Tião
Viana, chamado Cidade do Povo! Há condições excelentes de solo; drenagem; topografia adequada; área
verde exemplar; proximidade de jazidas de minerais e
de todo o material a ser usado, sem ter que danificar a
cidade, sem ter que criar transtorno para a população;
próximo de acesso à água; próximo da BR-364; uma
área com um potencial enorme e dentro do plano de
expansão, do Plano Diretor da cidade de Rio Branco.
Então o projeto, concebido por um conjunto de técnicos, profissionais, é meritório. Ele traz a ideia da sustentabilidade, com ciclovias, com calçadas, com vias
adequadas, usando bem a topografia.
Sr. Presidente Moka, peço a compreensão de V.
Exª para me conceder, pelo menos, mais um minuto
para que eu possa concluir.
Queria dizer que o Tião, como médico, está cuidando do projeto Cidade do Povo como um médico
cuida de um paciente. É a primeira vez que nós temos
uma área que certamente implica na presença de 60
mil pessoas – é isto que vamos ter nesse local ou perto
de 60 mil pessoas –, com um projeto que está sendo
feito dentro de critérios de planejamento.
Peço aqui a compreensão dos profissionais que
têm a obrigação de fiscalizar, que têm a prerrogativa
constitucional de questionar, que o façam sem prejudicar o bom andamento do projeto.
São as empresas acreanas que vão executar. É
mais de R$1 bilhão de investimento, parte de uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal,
mas é um sonho nosso de consolidar um endereço,
uma casa para todas as famílias acrianas.
Então, desta tribuna, quero registrar nos Anais do
Senado os números. Peço, Sr. Presidente, que conste
em meu discurso a nota técnica do Governo do Estado
com os dados e informações da Cidade do Povo, para
que aqui, nos Anais do Senado, possamos fazer desse trabalho do Governo do Acre uma referência para
programas habitacionais do Brasil.
Rio Branco tem a metade da população acriana e,
com esse projeto, com o Cidade do Povo, três mil famílias que vivem em área de risco vão morar adequadamente e outras milhares, que também precisam de casa
e de oportunidade, a partir desse projeto, terão o bem
mais preciso de uma família: o lar, uma casa, uma casa
bem feita, com planejamento, em uma área que vai ser
referência para a urbanização no Acre, na Amazônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Jorge Viana, quero dizer que
tenho certeza de que o Acre está em boas mãos, o
meu amigo, ex-Senador Tião Viana, grande médico e
grande liderança. Tenho certeza de que vai dar conta
sem dúvida e dar continuidade ao seu trabalho.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, pela liderança do Partido Progressista, o Senador Francisco Dornelles.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço licença para solicitar a V. Exª que faça
parte de meu pronunciamento a nota técnica do Governo do Estado com os dados e informações da Cidade do Povo que, nos termos regimentais, encaminho.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Moka, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Governo editou a Medida Provisória nº 563 dentro de uma
política de crescimento econômico com maior geração
de renda e maior geração de emprego.
Essa Medida Provisória foi relatada, no Senado,
pelo competente Senador Romero Jucá, que, com
muita objetividade, muito espírito público e muito conhecimento de causa, aperfeiçoou, consideravelmente,
a Medida Provisória e teve, através do Projeto de Conversão nº 18, ontem aprovado em comissão especial,
grande parte de suas emendas acolhidas e incluídas
na referida medida.
Sr. Presidente, eu verifico que existe com frequência, aqui no Congresso Nacional, alguma objeção
a que Deputados e Senadores apresentem emendas
a medidas provisórias. Eu acho que o Congresso Nacional tem de participar ativamente do exame, apresentando emendas que procurem aperfeiçoar o texto.
A participação do Congresso Nacional é tão importante que grande parte das emendas apresentadas por
Parlamentares às medidas provisórias são acolhidas
pelo próprio Poder Executivo. Neste caso do Projeto
de Conversão nº 18, quero referir-me às empresas de
navegação aérea e marítima.
As empresas de navegação aérea e marítima
no Brasil sofrem enorme concorrência externa e têm
enormes dificuldades de competição. As empresas de
navegação marítima estrangeiras são normalmente
localizadas em paraísos fiscais; não pagam qualquer
tipo de imposto de renda; não pagam contribuição; têm
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custos reduzidos, o que deixa praticamente as empresas de navegação marítima no Brasil em situação
difícil de competição. O Brasil já perdeu praticamente
as suas empresas de navegação marítima de longo
curso, e nós temos obrigação de defender as empresas
que ainda atuam no setor de cabotagem.
É importante, Sr. Presidente, compreender e reduzir custos dessas empresas, que foi o que aconteceu
ontem no Projeto de Conversão aprovado e relatado
pelo competente Senador Romero Jucá. Dentro do art.
55 do Projeto de Conversão, ele substitui a contribuição
patronal sobre a folha, que representa 20% do gasto
com a folha, por uma contribuição de 1% sobre a receita
bruta. E, dentro dessa área, ele acolheu o transporte
aéreo de carga, o transporte aéreo de passageiros, o
transporte marítimo de carga, o transporte marítimo de
passageiros de navegação de cabotagem, o transporte marítimo de carga de navegação de longo curso, o
transporte marítimo de passageiros, o transporte por
navegação interior de carga, o transporte por navegação de passageiros, a navegação de apoio marítimo
e de apoio portuário.
Esses pontos acolhidos pelo Senador Romero
Jucá serão extremamente importantes para que as
nossas empresas de navegação aérea e marítima
possam competir com empresas domiciliadas no exterior que atuam no Brasil, muitas vezes com práticas
de dumping e protegidas pelo fato de que não pode
haver medidas compensatórias na área de serviços.
Por isso, a maneira de o Governo Federal prestigiar, apoiar, fortalecer, as suas empresas de navegação
aérea e marítima, é reduzindo custo. E essa decisão
ontem da comissão especial do Congresso Nacional
da Medida Provisória nº 563 de incluir, de permitir a
substituição da contribuição patronal por uma contribuição de 1% sobre o faturamento, é fundamental para a
sobrevivência das empresas brasileira de navegação,
aérea e marítima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo a precisão do Senador
Francisco Dornelles – precisão cirúrgica – na fala,
concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador
Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia de hoje,
Senadora Ana Amélia, V. Exª que é uma militante
contumaz nessa área, o Governo Federal anunciou
o novo Plano Safra. V. Exª, como tem uma bagagem
muito maior, terá a oportunidade, inclusive, de falar
desse assunto com muito mais propriedade do que
este que vos fala.
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Mas eu quero centrar muito mais numa característica importante desse novo momento em que nós
tratamos destas questões de Plano Safra, de dívida
agrícola, de financiamento da produção, da relação
com o campo, que é o estou chamando e o que eu
falava com o Senador Moka ali agora há pouco – que
também é alguém que tem mais propriedade ou até
tem propriedades para falar dessa matéria, pela sua
vivência –, eu falava com o Senador Moka, Senadora
Ana Amélia, da verdadeira qualificação desse novo
momento.
Não basta só o anúncio de R$115 bilhões para o
Plano Safra, não basta o volume de recursos expressivos para o Plano Safra se ele não vem acompanhado
de medidas que qualificam a intervenção e até a forma com que esses produtores, esse agricultores terão
acesso ao crédito e à consequente aplicação desses
recursos. Portanto, são medidas complementares, mas
são medidas que, eu diria, compõem um conjunto muito
correto nesse novo momento de incentivar a produção
no campo, a estruturação dessa produção com vistas
exatamente a promover o desenvolvimento local.
E trago esse dado, Senador Ana Amélia, muito
mais até para pegar como exemplo um dado da Bahia
do período recente, mesmo com toda a seca que nós
estamos enfrentando. Os números do Cadastro Geral
de empregos na Bahia até maio, ilustram, de forma
interessante, essa nova fase do campo brasileiro. O
número de empregos, no mês de maio, na Bahia, teve
o seu maior percentual, geração de postos de trabalho,
no interior, e não na região da capital e tampouco na
região metropolitana, que, ao contrário do interior, é
industrializada, mas teve número negativo de postos
de trabalho. Olhe que em um período inclusive de dificuldades devido à seca!
Então, essa política de ampliar o Plano Safra,
de qualificar o Plano Safra, de discutir as formas de
acesso e, ao mesmo tempo, o Governo se preocupar,
através da suas instituições, em incentivar essa produção, enxergando as especificidades das culturas locais,
encaixando verdadeiramente as cadeias, trabalhando,
por exemplo, a pecuária, trabalhando o aspecto da produção, a produção de alimentos, a vocação regional
para permitir inclusive que tenhamos cada vez mais
um aproveitamento, na sua inteireza, desses investimentos naquelas regiões e, particularmente, em cada
local, é importante.
Portanto, é mais do que número – e o Senador
Moka me dizia muito bem: “Pinheiro, não só os 115
bilhões”. É muito dinheiro? É, mas não é isso. Então,
na realidade podemos dizer: houve um aumento de
23% em relação ao ano passado, mas esse aumento
de 23%, meu caro Moka, na realidade, ele terminará

JUNHO28695
2012

Sexta-feira 29

sendo muito maior, porque vamos para os pontos da
qualificação, o que significa agora a redução dos juros,
como significará a aplicação desses recursos, como
vamos aproveitar toda essa produção, de que forma
vamos promover o nível de acompanhamento.
E aí se encaixa nisso, por exemplo, o debate sobre o Código Florestal, que nós fizemos nesta Casa,
e mais uma vez os dois Senadores, a Senadora Ana
Amélia e o Senador Moka, que aqui estão, tiveram
participação decisiva nisso. Como esse novo Código
Florestal pode encontrar esse Plano Safra? Ou melhor,
como esse Plano Safra pode ser aplicado agora nessas novas regras com o Código Florestal? Buscando
fazer essa qualificação.
Então, queria chamar a atenção para esse aspecto e dizer que comemoramos muito isso. Eu espero, na próxima terça-feira, entregar o relatório da MP
565, que trata da renegociação das dívidas, inclusive
acatando uma emenda que veio do meu nobre companheiro Senador Moka – estou acatando essa emenda,
assim como também acatei a solicitação, o pleito, a
emenda da bancada gaúcha, da Senadora Ana Amélia, do Senador Paulo Paim, do Senador Pedro Simon
e também do Senador Paulo Bauer, de Santa Catarina –, no sentido de incluir aqueles que, na região Sul,
enfrentaram também problemas com a sua produção,
a partir das alterações climáticas, já que estamos tratando de uma MP exatamente de calamidades, tanto
por excesso quanto por escassez.
A nossa ideia vai ser exatamente apresentar
esse texto da Medida Provisória, bebendo na fonte
de programas como esse, porque, se não resolvermos o problema dos agricultores, o Plano Safra, agora
anunciado, termina esbarrando num problema adiante,
que é a inviabilidade de esses agricultores, de esses
produtores terem acesso a esse crédito. Não é bobagem você não imaginar, por exemplo, dois pontos importantes que colocamos na 565 e que têm a ver com
execução. Em um deles, estou colocando o seguinte,
Senadora Ana Amélia: na medida em que aprovarmos
a Medida Provisória, suspende-se toda e qualquer execução judicial. Quando esse agricultor pactuar, for lá e
disser, “agora renegociei a minha dívida”, extinguimos
o processo contra ele plenamente. É como se fosse
um acordo judicial. O banco leva isso para a Justiça e
diz: “Quitei aqui”. É você preparando a situação desse
agricultor para o próximo passo.
Dessa forma, quero, aqui, Senador Moka, comemorar este novo momento e dizer que viajo para
a Bahia, agora, mais feliz ainda, porque vamos ter a
oportunidade de ampliar os níveis de recursos para
investimento. É lógico que vamos enfrentar, neste final
de semana, não uma grande caminhada na produção,
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mas uma grande caminhada nas convenções, ocasião
em que estaremos fechando as alianças em diversos
lugares. Espero poder contribuir ainda também com a
aliança lá na cidade de Salvador, para reforçarmos a
candidatura do nosso companheiro Nelson Pelegrino.
Será uma caminhada, neste final de semana, importante, porque vamos eleger os futuros prefeitos que
vão tocar as cidades, particularmente a minha querida
Bahia, mas majoritariamente as cidades do interior do
meu Estado, cuja economia depende literalmente da
atividade agrícola, da atividade agrária, da pecuária,
do traço local, mas depende sobejamente bem dos
recursos do Governo Federal para essa área, portanto com subsídios, com financiamento e com esse tipo
de empenho por parte do Governo.
Se, por um lado, incentivamos a economia, por
outro lado, a aplicação de recursos dessa natureza
serve exatamente para criarmos as condições para
que o sujeito possa viver em sua terra, viver bem, ter
acesso a serviço e ter esperança, expectativa e boa
expectativa de vida longa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Walter Pinheiro.
Também concordo, Senador. A Presidente Dilma,
hoje, ao lado do Ministro Mendes Ribeiro, sem dúvida, ao lançar o Plano Safra, acho que há muito tempo
não se via alguma coisa tão importante em relação à
agricultura e à pecuária.
Certamente o assunto será debatido aqui.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu solicito a minha inscrição
no horário de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Senhores telespectadores, Senadoras, Senadores, caro
Senador Waldemir Moka, que preside esta sessão, V.
Exª, que é o Presidente da Frente Parlamentar Cooperativista do Congresso Nacional, e Senador Walter
Pinheiro, que, com muito brilho, me antecedeu aqui na
tribuna para tratar do tema que volto a repetir: hoje, no
Palácio do Planalto, tive a oportunidade e a honra de
participar do lançamento do Plano Safra 2012/2013.
Pela primeira vez, nos últimos tempos, ou pelo me-
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nos nos últimos dez anos, a Presidente da República
Dilma Rousseff, o Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho e a Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura e Pecuária, Senadora Kátia Abreu, falaram a mesma linguagem. E isto é fundamental para
um país que é protagonista no processo da produção
de alimentos com sustentabilidade. Não se pode, no
século XXI, quando o Brasil se prepara para ter uma
legislação ambiental rigorosa, imaginar que se tenha
agricultura sem sustentabilidade. Isso não existe. Em
muito pouco tempo a terra se exaure e não sai dela
nenhuma produção. E o agricultor brasileiro sabe muito bem disso porque tem a preocupação de preservar
de onde ele tira o seu sustento e a sua renda familiar.
Do que foi anunciado hoje pela Presidente Dilma
Rousseff e pelo Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro
Filho, não vale apenas registrar o fato relevante que
foi a queda da taxa dos juros para a agricultura, que
passou de 6,75% para 5,5% ao ano. O mais significativo também é registrar que, dos R$115 bilhões disponibilizados para o custeio da safra, pelo menos 81,7%
do total desses recursos serão com juros controlados,
Senador Moka. E aí é que está a importância desse
programa. Apenas 18% do total, 21 bilhões, serão com
os juros livres de mercado. Isso já é um fôlego dado
aos agricultores. Mais do que isso: também foram aplicados recursos para o programa do seguro rural, para
a subvenção do seguro, ampliando de R$253 milhões
para R$400 milhões na próxima safra.
O limite para enquadramento no Proagro passou
de R$150 mil para R$300 mil. O pagamento de adesão
diminuiu de 4% para 3% do crédito, com um decréscimo de 25%. E o seguro privado e Proagro, que cobrem
hoje um equivalente a 10 milhões de hectares, 10%
do total, em três anos, com essa nova política, devem
chegar a 30% do total da área da produção.
Fiquei muito animada, Senador Moka, quando
a Presidente Dilma Rousseff declarou que não faltará recurso para a agricultura e mais: que, nos últimos
dez anos, enquanto a produção de alimentos aumentou 180%, a área plantada, na média, 30%. Quando a
Presidente da República reconhece essa realidade e
o esforço que os agricultores vêm fazendo, isso é um
ânimo para quem está trabalhando e peleando na terra.
Queria dizer também que me animou muito o
anúncio que a Presidente fez de criar o mecanismo
da Extensão Rural, porque nós temos a excelência da
pesquisa com a Embrapa, que é um orgulho para todos
nós brasileiros, que realiza inovações na genética; faz,
na biossegurança, a criação de novos produtos, novas
variedades de sementes mais resistentes, e, na pecuária também, genética de melhor qualidade. Mas, se
isso não for passado pela Extensão Rural aos agricul-

254

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tores, especialmente os pequenos e médios, de nada
valerá o grande investimento no patrimônio genético
que foi feito. Então, é muito importante o que anunciou
a Presidente Dilma Rousseff, de criar essa Agência
de Extensão Rural para levar assistência técnica aos
nossos pequenos agricultores e médios agricultores.
Também quero ressaltar o pronunciamento da
Senadora Kátia Abreu, pela forma da linguagem de
reconhecer o estabelecimento de um novo paradigma no relacionamento entre Poder Público, entre o
Governo e o setor privado, entre os produtores rurais,
que querem segurança e tranquilidade para produzir.
Quando o governo oferece as condições e os
instrumentos, o agricultor já está pronto para aceitar
esse desafio.
Então, eu queria saudar este anúncio e, como
o Senador Walter Pinheiro com muita sabedoria lembrou... Eu vou citar o caso da produção de arroz no
Brasil, especialmente no sul do País, no Rio Grande
do Sul e Santa Catarina.
Em 2010, Senador Moka, havia 30 mil contratos
de financiamento de custeio de arroz. No ano passado apenas 18 mil contratos, 12 mil ficaram fora. Por
quê? O endividamento do setor é uma situação crônica, que enquanto não for resolvida... Foi o que muito
bem salientou o Senador Walter Pinheiro, que é do PT
da Bahia. E é isso que nós precisamos resolver. No
final da cerimônia, a própria Presidente recomendou
ao Deputado Luis Carlos Heinze, seu amigo, que é da
bancada que defende a agricultura na Câmara Federal do meu partido: acertou com a Presidenta Dilma
Rousseff um contato com a Ministra Gleisi Hoffmann
para definir na próxima semana, junto com o Ministro
Mendes Ribeiro Filho, uma solução definitiva para a
questão do endividamento do arroz. Não é só o problema do arroz, é o problema também da suinocultura, que vamos discutir no Senado Federal no dia 12,
em uma audiência pública; é também dos produtores
de maçã e daqueles agricultores de soja e milho que
tiveram insucesso com a safra por conta da prolongada estiagem no sul do País e também na Bahia e em
outras regiões.
Assim é que eu saúdo este programa e tenho a
convicção de que a disposição do Governo é de acertar o passo. O agricultor está fazendo a sua parte, e V.
Exª sabe muito bem que a cerimônia de hoje é muito
significativa para a história do presente e do futuro da
agropecuária brasileira, da produção integrada. Agricultura, pecuária e silvicultura, ou o plantio das florestas,
convivem muito bem no seu Estado do Mato Grosso
do Sul e convivem muito bem no meu Estado do Rio
Grande do Sul.
Obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco.
PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, feliz é o segmento que tem uma senadora aqui que representa
tão bem. Foi V. Exª realmente muito feliz na fala, eu
acho que a Presidente Dilma hoje superou as expectativas, eu acho que tem um mérito muito grande do
Ministro Mendes Ribeiro, mas S. Exª me disse que se
“nós não tivéssemos a Ministra Gleisi Hoffmann, que
nas conversações com área econômica, foi decisiva
nos aportes de recursos, sobretudo, nesta questão de
colocar mais recurso para o chamado recurso rural”.
Parabenizo V. Exª e também reconhecendo na
Senadora Kátia Abreu que hoje fez um pronunciamento muito importante.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, trago à tribuna, hoje, um
assunto que tem preocupado muitas pessoas em tantas
cidades brasileiras: a questão dos falsos condomínios.
Ao longo dos últimos anos, tenho recebido diversas correspondências que apresentam denúncias
sobre os graves delitos cometidos por associações de
falsos condomínios.
Pelo que diz o Código Civil Brasileiro, um condomínio é instituído por ato registrado no Cartório de
Imóveis, no qual fica caracterizado que, em edificações, parte é de propriedade exclusiva e parte é de
propriedade comum dos condóminos. Seja um condomínio voluntário, seja um condomínio ediiício, ambos tratam de propriedade privada; não há previsão
de condomínio de particulares sobre bens públicos.
O art. 98 do Código Civil é claro ao garantir que ruas
e praças são bens públicos de uso comum do povo.
Assim, todo arruamento é de uso comum do povo, por
disposição da lei.
E o falso condomínio? O falso condomínio surge quando alguns moradores de determinada rua ou
loteamento, reunidos em grupos, a pretexto de prover
maior segurança, criam uma associação, à revelia de
muitos dos proprietários, cercam a área com muros,
colocam portões, constróem guaritas e portarias dotadas de cancelas e proíbem circulação de pedestres
e de veículos considerados indesejáveis. São o exemplo mais eloquente da privatização do espaço público.
Inicialmente, é bom lembrar que, tanto a preservação da ordem pública quanto a proteção das pessoas e de seu património, são deveres do Estado – pela
dicção do art. 144 da Constituição da República –, cuja
maior carga de responsabilidade repousa como atri-
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buição dos Estados Federados, por meio das polícias
militares e das polícias civis,
Sobre o tema, considero que o primeiro direito
cerceado pelas atitudes dessas falsas associações de
condomínios é o direito de ir e vir, o direito fundamental
de locomoção das pessoas, constante do inciso XV,
do art 5º, da Constituição da República.
O segundo direito, maculado pelos falsos condomínios, diz respeito aos princípios da legalidade e da
autonomia da manifestação de vontade, contidos no
art. 5° da Constituição Federal, respectivamente, no
inciso II, cujo dispositivo garante que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, e no inciso XX, que prescreve
que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou
a permanecer associado”.
Segundo a Associação das Vítimas de Loteamentos
e Residenciais do Estado de São Paulo, Avilesp, a partir da
década de 1970, com o aumento da violência nas grandes
cidades, alguns empreendedores imobiliários lançaram
loteamentos que, ilegalmente, foram denominados como
“fechados”, uma vez que dotados de muros e portarias.
Apesar de regidos pela Lei nº 6.766, de 1979, Lei
dos Loteamentos ou do Parcelamento do Solo Urbano,
e não pela Lei dos Condomínios (Lei nº 4.561, de 1964),
passaram enganosamente a chamar esses empreendimentos de “condomínios horizontais” ou simplesmente
“residenciais”, como estratégia de marketing para atrair
a classe média que, graças à veiculação de notícias
sensacionalistas sobre violência, se sentia e ainda se
sente desprotegida diante da falta de segurança.
A partir daí, conforme afirma a Avilesp, proliferaram
empresas particulares de segurança, em geral formadas
por profissionais da área de segurança pública – policiais
militares e policiais civis aposentados –, que viram nessa
empreitada uma atividade rendosa e pouco trabalhosa.
A essas firmas de segurança, juntam-se empresas de administração de “condomínios horizontais”, que
passam a influenciar prefeitos, secretários municipais e
vereadores para a aprovação de leis criadoras de bolsões residenciais, que transferem às citadas empresas
as atribuições de prestação de serviços públicos, pelos
quais os moradores são duplamente onerados, pois
pagam seus impostos e ainda têm que pagar as taxas
cobradas pelas administradoras dos “condomínios”.
A questão toma um vulto maior quando, influenciados por essas empresas administradoras, que apelam pelo reforço da segurança, parte dos moradores
de uma rua, por exemplo, decidem criar e registram em
cartório uma associação de condôminos, à revelia e
em desrespeito à vontade de alguns moradores. Esses,
contrários à decisão tomada, passam a ser obrigados a
recolher para a associação taxas e contribuições que,
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no limite, podem levar à penhora de seus bens imóveis
para quitar as supostas dívidas.
Há ainda situações muito estranhas e que, por
vezes, obtém a conivência do poder público municipal.
Sobre o tema, tenho recebido várias comunicações,
como disse, das quais destaco as correspondências do
casal, Drª Sandra Paulino da Silva e Prof. Saulo César
Paulino e Silva , que me dão conta de graves arbitrariedades cometidas por particulares e agentes públicos
no município de Cotia, no Estado de São Paulo. A Drª
Sandra Paulino e o Prof. Saulo César, para alcançarem
sua residência, na cidade de Embu das Artes, precisam
utilizar a Avenida Dr. Altair Martins, via pública existente
no município de Cotia, vizinho a Embu das Artes.
Ocorre que uma associação de moradores fechou
a avenida ao estabelecer um falso condomínio no loteamento Gramado, instalando na via pública portões e
cancelas e já tendo aprovado a instalação de cancelas
eletrônicas com cartões magnéticos, a título de aumentar
a segurança do local. Tudo isso ocorrendo com a conivência do poder público, ao arrepio de decisão judicial
exarada pela 3a Vara Cível de Cotia, que vê na ação da
associação de moradores um ato atentatório à liberdade
de locomoção, como há pouco eu estava ressaltando.
A Drª Sandra e o Prof. Saulo já ponderaram oficialmente à Prefeitura de Cotia e à Promotoria de Justiça
de Cidade, mas não lograram êxito na defesa de seu
direito de ir e vir, um direito constitucional. Eu, que já
encaminhei a questão ao Prefeito de Cotia, o Sr. Antônio Carlos de Camargo, por intermédio do Ofício anexo
nº 519, de maio de 2012 e à Corregedoria Nacional
do Conselho Nacional do Ministério Público, por meio
do Ofício anexo nº 581, de junho de 2012, apresento,
neste discurso, um apelo construtivo e público ao Prefeito de Cotia, a quem encaminho este pronunciamento,
reforçando o pedido para que dê a necessária atenção
à questão dos falsos condomínios em seu município.
Destaco também as informações da senhora Mareia Saraiva de Almeida, que me dão ciência do sofrimento por que passa grande número de moradores desses
falsos condomínios. Como exemplo, cito a mensagem da
Sra. Dilce, de 85 anos, moradora do bairro Jardim Petrópolis, em Maceió, no Estado de Alagoas, que nos diz:
“Tenho 85 anos. Moro com meu marido, também
idoso, no bairro Jardim Petrópolis há quase 30 anos.
Venho sofrendo a perseguição da associação de moradores, por me recusar a pagar a taxa imposta por
ela, Estou sendo processada e corro o risco de ter o
meu único bem, minha casa, penhorado. Eu nunca fui
associada, mas mesmo assim temo, porque a Justiça
de Maceió tem condenado os moradores desses falsos
condomínios, alegando que devem pagar, mesmo não
sendo associados, sob o pretexto de enriquecimento
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ilícito. Dia desses, fui abordada dentro da igreja, durante
uma missa, e fui cobrada. Foi uma humilhação. No mesmo dia desse aperreio, muito contrariada e chorando
muito, tive um AVC e fui parar no hospital. Peço, pelo
amor de Deus, providências. O bairro Jardim Petrópolis
nunca foi condomínio. Não posso perder minha casa.”
No Estado de São Paulo, esta situação é alarmante. Em matéria da Revista da Folha de São Paulo
de 13 de maio de 2012, sob o título “Risco e moradia:
associações de bairros fazem reparos nas vias públicas e cobram de moradores não filiados”, a jornalista
Patrícia Britto diz que “na Justiça paulista, é frequente
a interpretação de que, mesmo não sendo associado,
o morador se beneficia com as melhorias feitas e, portanto, deve participar do rateio de despesas. Com base
nesse entendimento, em 2009, o Tribunal de Justiça
determinou a penhora da casa do analista de sistemas
Augusto Enzo Izzi, 60 anos, então morador do Residencial Parque dos Príncipes, por suposta dívida de
R$40 mil. Seu advogado conseguiu evitar que o imóvel
fosse a leilão, mas o dono teve R$9 mil penhorados em
sua conta bancária, situação que permanece até hoje”.
Conforme dados colhidos pela reportagem dos
arquivos da Avilesp, é grande o número de associações
que processam moradores no Estado de São Paulo,
por falta de pagamento de taxa: em Cotia, são 107; em
São Paulo, são 81; em Jundiaí, são 68; em Campinas,
62; em Guarulhos, 59; em São José do Rio Preto, são
58; em Limeira, 56; em São Bernardo do Campo, 49;
em Osasco; 41; e, em Piracicaba, são 39.
Vejam que o número em Cotia é o maior: 107.
Diz, ainda, a Srª Patrícia Britto, na matéria da
revista Folha de S.Paulo:
Para justificar a cobrança de taxas mensais, algumas associações mascaram os loteamentos de casas como condomínios fechados,
os chamados falsos condomínios. Nos conjuntos regulares, as contribuições são obrigatórias já que as áreas comuns são particulares.
Assim, a manutenção é de responsabilidade
de todos os condôminos.
“É diferente do que acontece nos loteamentos. Quando há a subdivisão de um terreno em lotes, as ruas criadas pertencem ao
poder público”, afirma o especialista em direito
urbanístico Edésio Fernandes, professor do
Univesity College, de Londres, e visitante da
PUC-Campinas. “A manutenção é, portanto,
de responsabilidade do município”.
A questão parece tomar uma nova direção com a
decisão tomada, em 22 de setembro de 2011, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no Recurso
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Extraordinário n° 432.106/RJ. O acórdão, em que foi
aprovado, por unanimidade, o relatório do Ministro Marco
Aurélio, presentes, além do Relator, a Ministra Cármen
Lúcia e os Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux – assevera que:
“por não se confundir a associação de
moradores com o condomínio disciplinado pela
Lei nº 4.591/1964, descabe, a pretexto de evitar
vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não
tenha aderido. Considerações sobre o princípio
da legalidade e da autonomia da vontade – art.
5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.
Estou indo para a conclusão, Sr. Presidente.
Permita-me, dado que hoje não somos muitos,
que eu possa concluir.
Avalio que essa decisão tomada pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal é um importante
precedente, mesmo não tendo ainda força vinculante,
para orientar a fundamentação dos juízes de primeira
instância e dos desembargadores dos tribunais de justiça
sobre os processos que envolvem os falsos condomínios.
Considero, ainda, que – em função dessa decisão
do Supremo e de reiteradas outras tomadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – seria o momento
oportuno para o Supremo Tribunal Federal aprovar, de
ofício ou mediante provocação do Procurador-Geral da
República, Dr, Roberto Monteiro Gurgel Santos, uma
súmula com efeito vinculante aos demais órgãos do
Poder Judiciário, tendo por base o relatório do Ministro
Marco Aurélio no Recurso Extraordinário citado.
Essa proposta, que encerra estas minhas palavras, é um pleito de respeito e homenagem à memória
do Dr. Nicodemo Sposato Neto, advogado e jornalista,
assessor de imprensa da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e presidente da Associação das
Vítimas de Loteamentos e Residenciais do Estado de
São Paulo, falecido em 13 de outubro de 2009, vítima
de um infarto agudo do miocárdio.
Segundo informações da Avilesp, a morte prematura do Dr. Nicodemus Sposato Neto muito se deu
em função das pressões e angústias sofridas diante
das injustiças cometidas contra moradores em loteamento, das quais ele era uma vítima.
Quero agradecer, Sr. Presidente, a colaboração de
meus assessores que têm sido tão brilhantes em me ajudar em meus pronunciamentos: Arthur Motta, Edwiges
Oliveira Cardoso, Carlos Frausino e toda a minha equipe.
Então, eu gostaria aqui de solicitar que sejam
anexados os ofícios que encaminhei ao Prefeito Antônio Carlos de Camargo, em 29 de maio de 2012,
e ao Corregedor Nacional do Conselho Nacional do
Ministério Público, Jeferson Luiz Pereira Coelho, com
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as respectivas correspondências que me foram enviadas pela Srª Sandra Paulino e pelo Prof. Saulo César
Paulino e Silva
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Espero que possam o Prefeito de Cotia e o Ministério Público tomar as providências adequadas.
Aqui estão anexos os documentos que mencionei, Sr.
Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Acir Gurgacz.
Quero também aproveitar para cumprimentar a
Presidenta Dilma, o Ministro da Agricultura e os Senadores que hoje estiveram lá presentes. Eu tive de
estar na Comissão de Direitos Humanos, mas cumprimento-o também, como Presidente da Comissão de
Agricultura, pelo tão agradável e interessante encontro com os representantes do governo da Polônia. V.
Exª mencionou que tem ancestrais da Polônia, que é
descendente de poloneses. Então, acredito que tenha
sido muito estimulante para V. Exª que ali pudéssemos
trocar impressões e conhecimentos sobre as instituições na Polônia, os progressos havidos ali na agricultura, o interesse deles de vender mais para o Brasil,
assim como o nosso interesse, o interesse brasileiro,
de intercambiarmos mais e mais experiências e bens
e serviços com os poloneses.
Meus cumprimentos.
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 nº 519/2012
Brasília, 29 de maio de 2012
Ao Excelentíssimo Senhor
Antônio Carlos de Camargo
Prefeito Municipal de Cotia
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347
06717-100 – Cotia – SP
Senhor Prefeito,
Ao cumprimentá-lo cordialmente encaminho-lhe
cópia da mensagem eletrônica que me foi dirigida pela
Drª Sandra Paulino da Silva, a qual relata que a via
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intermunicipal que liga o município de Cotia ao município de Embu foi indevidamente fechada pelos administradores do Condomínio Gramado, mas que existe
decisão judicial que determina a reabertura da via.
Questiona a Drª Sandra quais foram as providências adotadas pela prefeitura municipal frente a
obstrução irregular da via intermunicipal, bem como as
providências adotadas após a prolatação da sentença
judicial que determinou sua reabertura.
Diante do teor da missiva anexa, coloco o assunto a sua consideração para adoção das providências
que julgar cabíveis ao caso em questão.
Desde já agradeço pela atenção dispensada,
oportunidade em que renovo votos de elevada consideração. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Ofício nº 581/2012
Brasília, 25 de junho de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Jeferson Luiz Pereira Coelho
Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público
SAFS, Quadra 2, Lote 3, edifício Adail Belmonte
70070-600 – Brasília-DF
Senhor Corregedor Nacional,
Ao cumprimentá-lo cordialmente encaminho-lhe os
documentos que me foram dirigidos pelo Sr. Saulo César
Paulino e Silva, o qual relata ter apresentado representação perante o Ministério Público de Cotia/SP acerca
do fechamento irregular da estrada que liga os municípios de Cotia e Embu por uma associação clandestina.
Uma vez que a representação foi imediatamente e
imotivadamente indeferida, apresentou o Sr. Saulo recurso ao Conselho Nacional do Ministério Público visando
ao acolhimento da representação e o auxílio dessa honorável instituição nos anseios da população de Cotia.
Diante do teor da missiva anexa, coloco o assunto a sua consideração para adoção das providências
que julgar cabíveis ao caso em questão.
Desde já agradeço pela atenção dispensada,
oportunamente em que renovo votos de elevada consideração. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Também
agradeço a sua presença na nossa audiência hoje,
pela manhã, junto com o Ministro da Agricultura da
Polônia, que esteve presente na nossa Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
Passo a palavra agora à Senadora Vanessa Grazziotin, com permuta com o Senador Eduardo Braga,
do Amazonas.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Senador Acir, do nosso
vizinho e querido Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, venho à tribuna porque não poderia
deixar a semana se encerrar sem que eu viesse aqui
falar um pouco a respeito da nossa participação e até
mesmo do que foi a conferência das Nações Unidas
relativa ao meio ambiente realizada no Rio de Janeiro,
denominada Rio+20.
Fiquei aproximadamente uma semana no Rio de
Janeiro, primeiro participando, ao lado de vários companheiros e companheiras Parlamentares, Senadores
e Senadoras, Deputados e Deputadas, da 1ª Cúpula

264

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mundial de Legisladores, uma atividade extremamente representativa, expressiva, organizada pela Globe
International. A Globe é uma entidade que reúne parlamentares de vários países e que tem como objetivo
principal e como foco o debate, a troca de experiências
em relação às políticas ambientais.
Essa 1ª Cúpula, Sr. Presidente, reuniu, no Rio
de Janeiro, em torno de 85 Parlamentos de diferentes
países, Senador Paulo Davim, dos quais 36 estavam
representados pelos presidentes dos respectivos Parlamentos. Esteve debatendo conosco, durante três dias,
os Presidentes do Parlamento português, da Espanha,
da África do Sul, do Gabão, enfim, de vários países,
Sr. Presidente. Então, sem dúvida alguma, foi uma
conferência extremamente representativa.
Ao final dessa Cúpula, Sr. Presidente, nós aprovamos, por unanimidade, um documento que foi denominado Protocolo da Globe Rio+20. O debate sobre esse
documento se iniciou no primeiro dia dos trabalhos, e,
apenas no último dia dessa Cúpula, nós aprovamos
unanimemente esse documento.
O Relator – eu já fiz aqui esse registro, mas repito – deste documento foi o Senador Rodrigo Rollemberg, que, aqui no Senado, preside a Comissão
de Meio Ambiente.
Um ponto forte do documento, Sr. Presidente, é
a análise de que, apesar das preocupações, apesar
dos discursos dos chefes de Estado de vários países
do mundo em relação ao meio ambiente ser cada vez
mais crescente e apesar de estar cada vez mais presente em todos os discursos, nos pronunciamentos
oficiais, a necessidade do cuidado com o meio ambiente, o balanço dos últimos anos é o de que não há
melhoria naquilo que precisa ser melhorado. Ainda
não conseguimos, na grande maioria dos países do
mundo, fazer com que o processo de desenvolvimento
seja sustentável, do ponto de vista ambiental. Embora
essas preocupações sejam cada vez mais evidentes,
os resultados práticos têm sido muito pequenos.
Nesse encontro de parlamentares, procuramos
analisar o motivo desse acontecimento. Inicialmente,
entendemos a necessidade de um maior engajamento dos Parlamentos de todos os países nesse debate
ambiental. Entendemos que as Nações Unidas precisam melhor compreender o papel dos legisladores,
Senador Paim.
Não basta reunir os chefes de Estado. Os chefes
de Estado tomam decisões. Agora, essas decisões só
são viabilizadas, do ponto de vista prático, a partir do
momento em que viram leis nacionais. Para que se
transformem em instrumentos legais de cada país, de
cada nação, é preciso que passem pelo Parlamento,
pelo crivo do Parlamento.
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Passamos boa parte do último e deste ano debatendo a importante lei do Código Florestal, uma lei
ambiental. Quer dizer, dividimos responsabilidades
com o Poder Executivo. Ao término de toda a discussão, houve a votação. Primeiro, na Câmara. Veio para
o Senado, votou-se; voltou para a Câmara e foi para a
sanção presidencial. A Presidente vetou, no meu ponto
de vista, acertadamente alguns artigos e, imediatamente, publicou uma medida provisória, para que não houvesse qualquer tipo de lacuna. E a medida provisória
está aqui, sendo analisada por uma Comissão Mista,
uma Comissão do Congresso Nacional, de Senadores
e Deputados. Eu, inclusive, participo desta Comissão
representando o meu Partido, o PCdoB.
Chegamos à conclusão da falta de compreensão
e da necessidade do envolvimento dos legisladores
nesses debates internacionais que ocorrem no âmbito
das Nações Unidas.
Também entendemos, Sr. Presidente – essa foi
uma orientação passada pelo documento –, que, internamente, os Parlamentos precisam se preocupar
não apenas com a elaboração ou modificação da
legislação, mas em procurar fazer, promover, desenvolver uma fiscalização mais presente em relação às
políticas ambientais de cada uma de nossas nações.
Debatemos alguns pontos polêmicos que, da
mesma forma, foram as grandes polêmicas que giraram em torno da Conferência Rio+20, que dizem respeito à economia verde e dizem respeito também à
criação ou não de uma agência internacional relativa
ao meio ambiente.
No que diz respeito à economia verde, nós entendemos que a redação aprovada é uma redação correta,
porque o que é polêmico é o termo economia verde.
No fundo da sua concepção, o que muitos defendem
através desse conceito economia verde é a economia
de mercado, Sr. Presidente. Agora, o que é economia
de mercado? Economia de mercado são procedimentos
sem qualquer tipo de regulamentação, de regulação,
sem nada; é o mercado livre; o mercado que por si só
se regula. É óbvio que a economia verde não é nem
será capaz de resolver ou de pelo menos contribuir
com a construção de uma sociedade maior e melhor.
Portanto, definimos o conceito de que economia
verde deva ser uma economia verde inclusiva e soberana, Sr. Presidente, porque a preocupação com o
meio ambiente é a preocupação com as pessoas, com
o capital humano. Precisamos colocar num patamar
superior de nossas preocupações o capital humano e
o capital natural. E, a partir daí, dessas duas grandes
preocupações, desses dois grandes pilares, permitir
que cada país, soberanamente, estabeleça suas políticas de desenvolvimento sustentável.
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E nós, Senador Acir, que somos da Amazônia,
mais do que qualquer outro Parlamentar desta Casa,
utilizamos esta expressão: o desenvolvimento sustentável. Não podemos mais dizer que na Amazônia nada
pode. Pode. Pode, podemos, sim, pensar e trabalhar
pelo desenvolvimento daquela região. Entretanto um
desenvolvimento calcado numa responsabilidade ambiental segura e que permita principalmente a inclusão
das pessoas nesse processo de desenvolvimento.
Eu costumo dizer que o nosso grande desafio,
não só nosso que vivemos na Amazônia, mas o grande desafio do Brasil é transformar a maior riqueza natural do Planeta, que é a Amazônia, em riqueza para
as pessoas, dentro de um ambiente saudável, de um
meio ambiente que não permita que esses desastres
naturais... E, segundo pesquisadores – não é uma
opinião unânime, mas extremamente majoritária de
pesquisadores, de cientistas – muitos dos desastres
naturais que acontecem é exatamente por conta do
aquecimento climático, dessas mudanças climáticas e
do processo de aquecimento que a gente vem vivendo
nesses últimos anos.
Então, penso, Sr. Presidente, que a expectativa
em torno da Rio+20 foi muito forte, assim como foi a
COP-15, das mudanças climáticas, ocorrida em 2009
em Copenhague. E obviamente que o resultado não
é um resultado conforme nós esperávamos. Entendemos que, dentro da responsabilidade de cada nação,
de acordo com o grau de desenvolvimento de cada
nação, nós precisamos estabelecer metas mais seguras. Repito: diferenciadas, porque a responsabilidade
dos países desenvolvidos é muito maior do que a responsabilidade de países emergentes como o nosso,
Sr. Presidente.
Então, cada vez mais, tenho certeza, convicção
de que essas pressões aumentarão e que a expectativa de cada conferência ambiental será ampliada, Sr.
Presidente. Mas vejo que a Rio+20, apesar dessas
deficiências, da falta de estabelecimentos concretos
de metas, foi, sem dúvida nenhuma, um passo importante para que outras metas mais arrojadas sejam alcançadas internacionalmente.
E por fim, V. Exª me concede dois minutos, e eu
quero, nesses dois minutos, Senador Acir, registrar e
encaminhar à Mesa para que faça constar dos Anais
um pronunciamento que não tenho tempo de fazer, mas
que destaca o início, no dia de amanhã, dia 29, de mais
um Festival Folclórico na cidade Parintins. A festa dos
bois-bumbás, que é uma festa, tenho certeza, que não
orgulha apenas nós amazonenses, mas o Brasil inteiro.
E faço o convite para brasileiros, brasileiras, gente de
outros países que não conhece essa festa: vale muito
a pena conhecer. E quem não tiver tempo de ir esse
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ano, vez que a festa começa amanhã, Senador Davim,
a Rede Bandeirantes de televisão transmite ao vivo.
Não estou fazendo propaganda de uma rede, apenas
da minha festa, da nossa festa, da festa brasileira do
boi-bumbá, que é uma festa maravilhosa. É a junção da
tradição nordestina com a cultura indígena; é algo que
é muito mais do que uma festa, é uma ópera popular
e que expressa, através de uma grandiosíssima manifestação, a cultura milenar de um povo e de um país.
Então, a festa começa amanhã. Garantido e Caprichoso
se apresentarão dentro do clima do maior respeito um
em relação ao outro, e, no final do terceiro dia, saberemos quem será o vitorioso. Então, convido a todos;
os que não puderem ir, que assistam pela televisão
o boi-bumbá de Parintins, porque vale muito a pena.
Muito obrigada, Sr Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, amanhã a noite
começa a disputa entre Garantido e Caprichoso que é
o mote do maior festival folclórico do Norte do País, o
Festival Folclórico de Parintins e, como representante
do Amazonas nesta Casa, eu não poderia deixar de
mencionar, nesta tribuna, esta genuína manifestação
cultural que traduz um pouco dos nossos costumes e,
também, de reforçar o convite a todos vocês para que
conheçam de perto esse grandioso espetáculo.
A festa do boi-bumbá, também conhecida como
festa do boi ou brincadeira do boi, teve sua origem no
Nordeste do Brasil, derivada de outra dança típica, o
bumba-meu-boi. O boi-bumbá chegou ao Amazonas
com a imigração de nordestinos, que trouxeram suas
tradições populares. Em Parintins, a manifestação folclórica se tornou uma espécie de ópera popular.
As apresentações dos bois em Parintins desenvolvem-se contando a história do Negro Francisco, funcionário da fazenda, cuja mulher, Catirina, fica grávida
e sente desejo de comer língua de boi. Desesperado
por medo de a esposa perder o filho, ele resolve roubar
e matar o boi de seu patrão para retirar-lhe a língua
e satisfazer o desejo de Catirina. É quando o Amo do
Boi descobre e manda os índios caçarem Negro Francisco, que busca um pajé para fazer ressuscitar o boi.
A magia se concretiza e o boi renasce, fazendo
com que tudo vire uma grande festa.
Durante o 47° Festival, os astros da festa, Garantido (representado pelas cores vermelho e branco)
e Caprichoso (azul e branco), vão disputar mais um título, levando à arena do Bumbódromo mais de três mil
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componentes, sob os efeitos de luzes, cores, alegorias,
coreografias, show pirotécnico e uma diversidade de
recursos cenográficos, que, junto à magia das toadas
sobre o inconsciente popular amazônico, constroem
uma obra viva de arte e cultura popular.
Os bois Garantido e Caprichoso existem desde
1913, mas o Festival Folclórico de Parintins iniciou em
1965 e durante muitos anos foi organizado pela própria população de Parintins. A partir de 1988, a festa
passou a contar com o apoio do Governo do Estado.
A grandiosidade e a beleza do festival folclórico
atraem turistas de todas as partes do Brasil e do mundo.
Em 2011, o número de turistas na ilha para o evento foi
recorde. Foram mais de 82 mil visitantes de diversas
partes do Brasil e do mundo, segundo estimativas da
Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, a Amazonastur. O número estimado para 2012 é 6% maior em
relação a 2011, segundo projeções da Amazonastur.
Neste ano, uma notícia relacionada ao festival me
deixou especialmente satisfeita e gostaria de parabenizar o governador do Ornar pela iniciativa. Amanhã
será inaugurado no Terminal Hidroviário de Parintins,
o 6o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao
migrante no Estado. A medida reforça a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas na região já que o
posto acolherá denúncias de tráfico humano, e prestará orientações, além de realizar campanhas de conscientização.
Como presidente da CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas eu sei da importância de ações
como esta para que se possa combater este crime,
Fico particularmente envaidecida ao afirmar aqui
que o Amazonas é pioneiro no Brasil na implantação
de Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao
Migrante em terminal rodoviário e em municípios do
interior. O Estado já possui dois postos na capital que
atenderam mais de 20,5 mil pessoas nos últimos dois
anos, principalmente com abordagens de viajantes para
a conscientização sobre o tráfico de seres humanos.
Há também postos em Manacapuru e Itacoatiara
e em Humaitá, no Sul do Estado, na divisa com Rondônia e a meta é inaugurar mais sete até o fim do ano.
Portanto, estamos prontos para receber os visitantes e mostrar mais uma vez a diversidade cultural
do povo brasileiro. Era o que eu tinha a dizer. Muito
obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Vanessa Grazziotin, pelo seu pronunciamento.
Passo a palavra agora ao Senador Paulo Davim,
que falará em nome da liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
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Senadores, Srªs Senadoras, ontem participei de um
seminário sobre saúde pública.
Esse seminário, decorrente de uma audiência
pública que realizamos na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal, surgiu para discutirmos
as dificuldades em se interiorizar as ações de saúde
no Brasil. E, desde debate, levantamos três questionamentos, que, no nosso entendimento, seriam pontos determinantes das dificuldades enfrentadas pelo
Governo para solucionar esse problema de interiorização do médico no Brasil, que são, respectivamente,
o subfinanciamento de saúde no Brasil, a ausência de
uma carreira de Estado para a saúde e um dificultador a mais discutido nessa audiência pública, que foi
o Revalida, a proposta do Governo em flexibilizar o
exame Revalida, que se propõe a revalidar o diploma
de médicos não formados no Brasil para trabalharem
em território nacional.
E, nesse debate que realizamos, ontem, dentro
desse seminário, um seminário conjunto entre Senado
e Câmara Federal, nós conseguimos juntar, num só
ambiente, em vários painéis, durante todo o dia, profissionais da área, pessoas que conhecem profundamente o tema saúde pública, pessoas que conhecem
do financiamento da saúde, pessoas que conhecem
também as necessidades da sociedade brasileira no
tocante à assistência de saúde.
Quanto ao ponto de financiamento, que foi o tema
que norteou praticamente todo o seminário no dia de
ontem, existe uma conclusão quase que unânime de
todos que debatem saúde pública de que realmente
o Brasil passa por um processo de inanição quando
se fala em financiamento de saúde. Porque, vejam só,
no final do ano passado, discutíamos, aqui, no Senado
Federal, a regulamentação da Emenda nº 29 e tínhamos, na ocasião, a esperança de que iríamos conseguir
aprovar, aqui, nesta Casa, o Substitutivo do Senador
Tião Viana, que destinaria 10% do PIB para a saúde
pública. Infelizmente, não logramos êxito nesse nosso
intento e, portanto, continuamos sofrendo um subfinanciamento crônico e que se agrava ano a ano. Na época,
defendíamos 10% para a saúde, o que correspondia
ao que era gasto da receita bruta da União em 1995.
Em 1995, o Brasil investia 9,7%, aproximadamente,
para a saúde; e, de 1995 até 2001, houve uma queda
lenta e gradual no que se investe em saúde pública,
numa média de 8,7%.
Então, esse ponto ficou cristalizado como o ponto para o qual deveremos buscar sempre um aporte
financeiro a mais, porque esse é um problema de
consenso entre os que debateram, ontem, durante o
dia, nesse seminário de saúde. Até porque, dois dias
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antes, a Câmara Federal aprovou os 10% do PIB para
a educação nos próximos 10 anos.
E ficamos um tanto quanto frustrados, Sr. Presidente. Não que não seja justo, claro que é justo, acho
que a educação precisa realmente de 10% do PIB, mas
por que não a saúde? O que faltou nos movimentos
que lutam por mais aporte de recursos para a saúde
para haver esse convencimento lá na Câmara quando foi apreciada a regulamentação da Emenda nº 29?
Será que o aumento de mortalidade, será que o sofrimento do povo pobre que busca os serviços públicos
de saúde não foram suficientes para dobrar a consciência dos Parlamentares e do Governo? Será que a
forma precária com que o sistema público de saúde se
apresenta para a sociedade não é convincente? Será
que milhares de vozes de pessoas com conhecimento
técnico ou não, que clamam por mais recursos, que
clamam por um olhar diferente para a saúde não são
suficientes para que a gente consiga um alento maior
no sentido de conseguirmos mais recursos para a
saúde? É um tanto quanto frustrante essa situação de
todos nós profissionais da área da saúde. E cada vez
mais, a cada dia, nós testemunhamos o desmonte da
saúde pública no Brasil. Nós percebemos que o SUS
é golpeado dia a dia com a crescente terceirização do
sistema público de saúde.
Mas é um tema por que vamos continuar lutando,
por um maior aporte financeiro para a saúde. Estamos
convencidos de que o Brasil precisa de um aporte que
venha atender às demandas da sociedade, até porque
investimos menos em saúde pública do que o Chile,
do que o Uruguai, do que Portugal, do que os Estados
Unidos da América, enfim, grande parte dos países.
Investimos menos na saúde do que a média dos países da África. Então, esse é um fato real do qual não
podemos fugir nem negar.
Outro ponto é a necessidade de uma carreira de
Estado para a saúde. Tenho dito reiteradas vezes que
no Brasil tudo que é considerado prioritário rapidamente
se transforma em carreira de Estado, sem maiores dificuldades. Assim aconteceu com a Magistratura, com o
Ministério Público, com a área tributária, com a carreira
de delegados e tantas outras carreiras que são consideradas de Estado, porque há uma compreensão de
que elas são prioritárias e estratégicas para o Estado.
Mas nós não conseguimos ainda fazer com que
os governos enxerguem a saúde pública como prioridade, como uma parte estratégica para governo. Por
isso mesmo, não conseguimos ainda sensibilizar a
área econômica e os governantes para que se possa
transformar a carreira dos profissionais de saúde em
carreiras de Estado. E não vejo outra saída. Nós só
resolveremos a carência de profissionais de saúde no
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interior do Brasil, na região Norte, na região Nordeste – que são as duas regiões de menor densidade de
profissionais da área –, não a resolveremos de outra
forma se não for instituindo a carreira de Estado para
os profissionais da saúde.
Porque eu duvido muito que um jovem seja aprovado em um exame para a magistratura e se negue a
assumir o cargo de juiz de direito no interior. Isso não
acontece. Da mesma forma, um jovem que é aprovado
em um concurso para promotor de justiça ou um profissional, um jovem que é aprovado em um concurso
para trabalhar na área tributária, em qualquer parte do
Brasil. Ele vai, porque existe a perspectiva de ascensão
profissional, existe a segurança jurídica, existe uma
carreira estabelecida. Portanto, essas áreas não sofrem da eterna e crônica carência de profissionais. E é
isso que nós queremos para a saúde pública no Brasil.
Por último, outro ponto que também foi debatido ontem foi o Revalida. Nós entendemos que não há
como ser flexionado ou facilitado o exame de Revalida. Os profissionais que são formados fora do Brasil
precisam passar por um processo de revalidação de
diploma, porque, se um jovem se forma em Medicina
no Brasil, para qualquer país do mundo que ele vá, ele
é submetido a essa avaliação ou revalidação. Não é
uma entrada automática. Claro que não é. Existem realidades diferentes, etmologias diferentes, necessidades
diferentes, particularidades regionais e demográficas
diferentes, de país para país. Se a prioridade, em determinados países, é uma, em outro país, é outra, e
isso tem que ser considerado.
Além disso, a qualidade do curso médico no
Brasil é uma qualidade extremamente satisfatória, se
comparada com a de outros cursos de Medicina pelo
mundo afora.
E nós conhecemos que muitas das escolas médicas em alguns países são bastante deficitárias.
Portanto, esse é um zelo que se tem com o povo
brasileiro.
Nesse afã de levar médico a todo o custo e a
qualquer preço para o interior do Brasil, não se pode
negligenciar na formação do profissional, até porque
existe uma máxima no meu Estado, que diz o seguinte:
quem está com uma doença tem um problema, mas
quem está com uma doença e um médico mal formado
tem dois problemas.
Então, é exatamente isso. Não é porque é população pobre, no interior do Brasil, e está sem assistência médica que mereça ser colocado para ela, para a
população, qualquer tipo de profissional, sem nenhum
esmero, sem nenhum zelo na qualidade do próximo
profissional que vamos oferecer para a sociedade, para
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aquele povo que já sobre pela ausência e passaria a
sofrer pela presença de um profissional mal qualificado.
Portanto, esses foram os três temas, Sr. Presidente, que nós debatemos. Passamos o dia inteiro,
ontem, debatendo, nesse seminário conjunto, Senado
e Câmara Federal, uma proposição nossa, lá da Comissão de Assuntos Sociais. Foi um seminário bastante proveitoso, profícuo, de onde extraímos diretrizes
de encaminhamento de soluções para esses grandes
problemas. Até porque o papel do Parlamento é tentar levar clareza para os temas que dificultam o dia a
dia da sociedade.
Portanto, era o que tinha a informar na tarde de
hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Davim.
Enquanto o Senador Acir Gurgacz vem à tribuna, eu já o convido, eu queria, Senador Paulo Davim,
agradecer muito a V. Exª pelo apoio que nos deu hoje
na Comissão de Direitos Humanos, relatando inúmeros
projetos, sendo fundamental a sua presença lá para
aprovar o projeto da política de cotas: para os pobres
brancos, negros, índios e alunos de escolas públicas.
Muito obrigado, Senador.
Agora, com satisfação, passamos a palavra ao Líder Acir Gurgacz, para que faça o seu pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que nos
acompanham pela TV Senado e também pela Rádio
Senado, volto a tocar num assunto que, por várias vezes, já usei esta tribuna para falar, que é a questão da
transposição dos servidores do Estado de Rondônia
para os quadros da União.
Nós tivemos uma reunião hoje, pela manhã. Eu
mostro aqui a Transposição Já, uma organização do
movimento organizado pela sociedade, que pede a
transposição já, até 1991, conforme foi votado aqui,
no Congresso Nacional, conforme foi sancionado pela
Presidenta Dilma lá em Porto Velho há exatamente um
ano. No dia 5 de julho de 2011, a Presidenta esteve em
Porto Velho e sancionou, comprometendo-se naquele
momento com a sociedade de Rondônia a, num prazo
curto, resolver a questão da transposição.
Há uma proposta para o fechamento do trabalho
das usinas, no dia 5 de julho, pelo movimento organizado pela sociedade. Hoje, pela manhã, ou agora há
pouco, à tarde, reunimo-nos com os presidentes dos
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sindicatos que estão aqui em Brasília. Eles adiaram
esse fechamento do dia 5 de julho, atendendo a um
pedido da bancada federal, um pedido que fizemos,
para que nós não estiquemos a corda, não passemos
a prejudicar uma obra tão importante para nós, de
Rondônia, e para todo o País, que é a construção das
usinas do Madeira. Vão gerar energia para o nosso
Estado, para o nosso País. O Brasil precisa muito da
conclusão dessas obras.
Em atendimento a um pedido da bancada federal
do Estado de Rondônia, o movimento organizado resolveu adiar, por mais dez dias, o fechamento do acesso
às usinas do Madeira em Porto Velho, atendendo a
um pedido e confiando no que disse a Ministra Miriam
Belchior, em audiência pública com toda a bancada e
com todos os líderes sindicais do Estado de Rondônia,
de que resolveria essa questão da transposição até o
próximo dia 30, ou seja até este final de semana. Mas
esperamos que, na semana que vem, Presidente Paulo
Paim, essa questão da transposição esteja resolvida.
Em atendimento à bancada federal, sempre confiando na posição da nossa Presidenta Dilma, da nossa
Ministra Miriam Belchior, os sindicatos adiaram essa
mobilização, o que eu entendo que é importante.
Nós precisamos resolver os nossos problemas
e não criar outros problemas para a sociedade local e
também para a sociedade brasileira, que é a construção das usinas do rio Madeira.
Mas fica aqui o nosso apelo para o Ministério do
Planejamento: que atenda essa reivindicação do Estado de Rondônia. Não é uma reivindicação somente
dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado.
Trata-se de uma reivindicação de toda a sociedade de
Rondônia. Vamos fazer a transposição. Ela já foi votada, já foi sancionada; falta a regulamentação. Vamos
assinar essa regulamentação. O processo está na AGU
(Advocacia-Geral da União). Várias reuniões foram feitas na Casa Civil, na AGU, no Ministério do Planejamento, para resolver, para solucionar essa questão, o
que esperamos que aconteça o mais rápido possível.
Outro assunto que nos traz aqui, Sr. Presidente,
é com relação ao sinal de alerta para os impactos da
crise financeira internacional sobre a economia brasileira. Isso vem sendo dado há algum tempo por especialistas, pelo mercado, pelos políticos, inclusive aqui
no Senado, onde fizemos esse alerta por várias vezes,
em vários pronunciamentos. E o Governo brasileiro tem
demonstrado que está atento às incertezas do mercado
internacional e vem tomando, sistematicamente, medidas que estão vacinando a nossa economia contra
essas oscilações e estão estimulando os investimentos
na produção, na indústria e principalmente no agronegócio. O agronegócio é responsável pelo resultado po-

JUNHO 2012
28712

Sexta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sitivo da balança comercial brasileira e gera milhares
de empregos em todo o País. O agronegócio tem uma
importância muito grande para economia do nosso País.
O Brasil está reagindo bem e, com a agilidade
ao agravamento da crise na Europa e nos Estados
Unidos, tomando algumas medidas estruturais que,
além de remediar a crise, devem promover uma transformação de longo prazo na economia brasileira. Falo
especialmente do anúncio feito na manhã de hoje pela
Presidenta Dilma e pelo Ministro da Agricultura Mendes
Ribeiro Filho, durante o lançamento do Plano Agrícola
e Pecuário 2012/2013, no Palácio do Planalto, sobre
principalmente a criação de uma Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural. Os detalhes da
estrutura e funcionamento dessa nova organização
ainda estão sendo finalizados pelo novo Governo, mas
a Presidenta Dilma adiantou que ela terá como meta
democratizar a informação e levar tecnologia ao campo.
Essa é uma cobrança sistemática que fizemos
principalmente na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária. A importância de levar crédito ao agricultor
e, o mais importante do que o crédito, a assistência
técnica, nós darmos condições de gerenciamento, de
funcionamento dos equipamentos, para que o nosso
agricultor possa realmente conseguir plantar e colher
com uma qualidade maior.
A Presidenta Dilma tomou a criação dessa Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
como um dos maiores desafios de seu governo e nós,
Senadores da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, ficamos muito satisfeitos com esse empenho
da Presidenta em promover essa transformação na
base do setor agrícola.
A principal constatação que temos das análises
feitas na Comissão de Agricultura é a falta de assistência técnica e é isso que cobramos nas audiências públicas que realizamos este ano e nas audiências com os
ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário.
Entendo que a criação dessa agência é até mais
importante do que os R$115 bilhões anunciados pelo
governo para investimento na safra 2012/2013, que
terão um impacto imediato na nossa economia. A criação dessa nova agência representa um investimento
no futuro, representa que teremos, no médio e longo
prazo, uma agricultura muito mais qualificada e preparada para enfrentar por si própria as oscilações do
mercado.
Os ajustes fiscais, a política monetária e a redução dos juros que o governo tem promovido até aqui
atacam de forma conjuntural os problemas da nossa
economia. São remédios que acabam com a gripe mais
não matam o vírus, que continua circulando e pode ser
contraído a qualquer momento.
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Agora as medidas anunciadas, hoje pela manhã
e na tarde de ontem pela Presidenta Dilma, no lançamento do Plano Safra e durante o lançamento do chamado “PAC Equipamentos”, representam a adoção de
medidas estruturais que terão um efeito mais eficaz e
de longo prazo na nossa economia.
O “PAC Equipamentos” compreende um pacote
de ajuda a segmentos específicos da indústria, com o
corte nas taxas de juros e ampliação dos investimentos,
bem como a antecipação das compras públicas para
impulsionar a indústria brasileira e aquecer a economia.
Essas medidas são importantes porque vão além
de simplesmente estimular o consumo. Elas afetam
a economia de forma mais profunda, pois envolvem
a pesquisa, a extensão rural e a assistência técnica
junto ao produtor. Um trabalho que é feito lá no campo,
junto com o agricultor.
No Plano Agrícola, os focos do pacote são o médio
produtor, as cooperativas rurais e a produção sustentável. Para o médio produtor, o crédito de R$6,2 bilhões
oferecido na safra atual foi ampliado para R$7,1 bilhões,
com taxas de juros caindo de 6,25% para 5% ao ano.
A renda bruta anual máxima para enquadramento no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp) foi elevada de R$700 mil para R$800
mil e o limite de crédito, que era R$400 mil, passa para
R$500 mil.
No ano mundial do cooperativismo, o Governo
aumentou o limite de financiamento por cooperativa de
R$60 milhões para R$100 milhões, dentro do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação
de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop), e de
R$25 milhões para R$50 milhões para capital de giro
no Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro).
Já o Programa Agricultura de Baixo Carbono
(ABC), que nesta safra conseguiu superar a barreira
de R$1 bilhão em contratos, teve seu volume de recursos ampliado para R$3,4 bilhões e é considerado
uma prioridade do nosso Governo.
Essa política demonstra o compromisso do Governo com a sustentabilidade e o claro interesse dos
produtores rurais na adoção das melhores práticas
tecnológicas disponíveis, as quais conjugam produção
e respeito ao meio ambiente.
Dentre as iniciativas, apoiadas pelo programa
ABC, destacam-se a recuperação de áreas e pastagens degradadas; a implantação de sistemas de integração lavoura/pecuária/floresta, e a implantação e
manutenção de florestas comerciais ou destinadas à
recomposição de reserva legal, e áreas de preservação
permanente, bem como o melhoramento do sistema
de plantio direto.
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Dos R$115 bilhões de crédito a serem financiados com recursos públicos, R$87 bilhões se destinam
às operações de custeio e comercialização e R$28
bilhões a investimentos, com taxa anual de juros de
5,5% ao ano.
O Governo manteve, no novo plano, o compromisso de utilizar os mecanismos de apoio à comercialização dos produtos do agronegócio com base
em estimativas do custo variável e do preço mínimo.
Outro avanço desse Plano Safra é que o Governo
Federal aposta na qualificação do programa de zoneamento agroecológico para expandir o sistema de seguro
rural do País, melhorando o gerenciamento do risco
do seguro rural e traçando um plano de metas para
os próximos cinco anos. Isso significa que o agricultor
terá o seguro não só da safra, mas também de sua
renda, de acordo com sua caracterização.
A decisão do Governo da Presidenta Dilma de
ampliar os investimentos na agricultura é acertada, pois
até aqui o setor tem assegurado o superávit na balança comercial brasileira e contribuído para a inclusão
social e a promoção da segurança alimentar no País,
metas do plano Brasil sem Miséria.
No que diz respeito à redução dos juros, ao estímulo a investimentos e às compras antecipadas, essas
medidas também são importantes, pois estimulam a
produção industrial e não apenas o consumo.
A lista de compras do Governo inclui a aquisição
de 8.000 caminhões, 3.000 patrulhas agrícolas, 3.591
retroescavadeiras, 1.330 motoniveladoras e 2.125 ambulâncias, entre outros equipamentos para o nosso País.
Do total a ser gasto com compras, R$1,8 bilhão
já estava previsto no Orçamento deste ano. Os restantes R$6,6 bilhões serão complementados por uma
medida provisória. O dinheiro integrará o Programa de
Aceleração do Crescimento, cujo orçamento passará
de R$42,6 bilhões para R$51 bilhões. Ainda assim, o
Governo mantém a determinação de cumprir a meta
fiscal deste ano sem usar a prerrogativa de descontar
os investimentos do PAC do total de despesas.
Creio que o Senador Cristovam Buarque, do
meu Partido, o PDT, com quem temos discutido os
rumos da economia brasileira, ficaria satisfeito com
as medidas anunciadas ontem e hoje pela Presidente,
principalmente com a criação dessa nova Agência de
Assistência Técnica e Extensão Rural. Cristovam tem
dito que a economia do Brasil está bem, mas não vai
bem. Fala isso no sentido de que o Brasil precisa investir em políticas estruturantes e de longo prazo para
firmar a nossa economia.
Apesar de o Brasil vivenciar bons números no
quadro econômico atual, há diversos itens que requerem atenção e novas medidas de política econômica.
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Podemos citar algumas medidas que estamos
discutindo em seminários especiais no PDT, como, por
exemplo, a dívida e os gastos do setor público; as limitações de infraestrutura; a burocracia; a corrupção; a
capacidade de inovação; o endividamento das famílias;
o endividamento das empresas; apesar da carga fiscal,
a baixa qualidade da Educação Básica; a capacidade
de inovação e investimento em ciência e tecnologia; a
desigualdade; e a pobreza, entre outros.
São luzes alertando para os riscos que sofre a
economia brasileira, para os quais temos de nos manter atentos e adotar medidas preventivas e corretivas
de longo prazo.
Por último, argumentamos que o otimismo com a
economia brasileira é bom até certa dose, mas pode
ser um forte ponto contra o País, pois pode impedir-nos de enxergar todos os riscos postos para o nosso
futuro próximo. Por isso, reforçamos o alerta para que
a equipe econômica da Presidenta Dilma se mantenha
cautelosa e zelosa com os fundamentos macroeconômicos e estruturais da nossa economia.
Portanto, fica aqui o nosso cumprimento à nossa Presidenta Dilma pelo anúncio do Plano Safra
2012/2013.
Fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido e o nosso apelo para que a nossa Ministra Miriam Belchior,
do Planejamento, possa concluir o processo da transposição dos servidores do Estado de Rondônia para
os quadros da União.
Com prazer, concedo um aparte à nobre Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Acir Gurgacz, nosso Presidente da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, onde já foi abordada
a questão do Plano Safra 2012/2013. V. Exª preside
a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, hoje,
pela manhã, na reunião que lá tivemos, quando foi
votado um requerimento de minha autoria para que
compareça à Comissão o Ministro dos Transportes,
para falar sobre a situação das rodovias federais, especialmente aquelas voltadas ao escoamento da produção, enfatizamos que havia um grande empenho
do Governo, em especial do Ministro da Agricultura,
Mendes Ribeiro Filho, Deputado Federal do PMDB, do
Rio Grande do Sul, e da própria Presidente Dilma, que
declarou, pela voz do Ministro da Agricultura, que não
haverá falta de recursos para o financiamento da safra
2012/2013. Porém, isso ocorre da porteira para dentro,
mas, da porteira para fora da propriedade rural, o problema da logística, especialmente das nossas rodovias,
é calamitoso, eu diria. Isso tem custo, isso onera, isso
representa um peso a mais para os agricultores, não
só para os agricultores, mas também para quem preci-
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sa. V. Exª conhece bem o transporte coletivo. O quanto impacta uma má estrada no transporte em matéria
de segurança, com prejuízo, desgaste e tudo o mais!
Então, seria conveniente que também o Ministério dos
Transportes e a Ministra Miriam Belchior, que o senhor
invoca para resolver o problema da transposição dos
servidores lá em Rondônia, que ficaram de fora não
se sabe porquê, providenciassem a disponibilização
das verbas necessárias para o início das obras. Ontem, aqui, até contrariamente ao meu pensamento,
nós votamos pelo RDC, que é o Regime Diferenciado
de Contratações. Se nós demos a nossa parte, agora
tem que haver a contrapartida, com rapidez. O Dnit e
o Ministério dos Transportes têm que acelerar essas
obras exatamente para atender a essa demanda. Se
o Governo disponibiliza, de um lado, um volume muito
maior de recursos, é preciso também que o Governo,
por outro lado, faça a sua parte em relação à logística,
porque senão fica capenga o programa. Então, sob todos os aspectos, isso foi muito bom – aqui todos nós
reconhecemos. Existem ainda problemas estruturais
não só de logística, mas também de endividamento.
Nós tratamos isso lá em Ji-Paraná, na sua terra, na
sua cidade, na feira agropecuária e depois em outros
lugares, como no Mato Grosso do Sul, em Chapadão
do Sul. No meu Estado, haverá um debate, na Aprosoja, em Santo Ângelo, na região das Missões, sobre
o endividamento dos produtores, que agora foi agravado com uma seca violenta, que arrasou as lavouras
de soja, de milho, as lavouras de verão no Rio Grande
do Sul. Então, é preciso haver um olhar também para
esse problema, porque não adianta haver o recurso se
ele não é utilizado. Para finalizar, seu amigo, grande
Vice-Presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, terá
um papel extremamente importante nesse processo.
A própria Presidenta Dilma Rousseff, hoje de manhã,
disse que Banco do Brasil, como agente financeiro, vai
ter que apressar o passo para corresponder e agilizar
a liberação dos recursos a partir já da segunda-feira.
Tomara que, dessa vez, o volume de crédito na mão
do agricultor seja maior. Cumprimento-o, Senador Acir
Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo seu aparte.
De fato, discutimos, mais uma vez, hoje pela manhã, em nossa comissão, a questão da infraestrutura relacionada aos transportes da produção agrícola
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e pecuária brasileira. Trata-se de uma preocupação
nossa antiga.
Já convidamos o General Fraxe, que esteve em
nossa Comissão, debatendo o assunto, mas pouca
coisa aconteceu de lá para cá. Esperamos que, com
a aprovação do RDC, para a qual nos esforçamos ontem, atendendo um chamamento, um apelo do Dnit, um
chamamento do Governo, do Executivo – aprovamos
e apoiamos essa medida – possa realmente fazer a
diferença daqui para frente, que tenhamos contratos
para a restauração das BR. Cito aqui a BR-364; hoje
pela manhã foi citada a BR-163, a BR-020; a BR-386, a
BR-470, principalmente a BR-364, que está realmente
com muitos problemas.
As chuvas acabaram. Estamos na época da seca.
Este é o momento para a recuperação da BR-364. Se
aproveitarmos de agora até novembro, somente no ano
que vem, em abril, maio, poderemos iniciar os trabalhos.
Portanto, esperamos que os contratos aconteçam
e as obras de restauração e construção sejam iniciadas, nunca esquecendo, Senadora Ana Amélia, que, no
PPA 2012/2015, está prevista a construção da ferrovia
Porto Velho, ligando a malha ferroviária brasileira. Ela
é de fundamental importância para o desenvolvimento
do nosso País. Precisamos dessas ferrovias e essa,
em especial, no meu Estado, que terá início em Porto
Velho, onde a cada 50 ou 100 quilômetros poderemos
utilizá-la. Do contrário, teríamos de esperar que ela
chegue até o final para que possamos utilizar e, assim,
ela seria utilizada de tempo em tempo.
Portanto, agradeço o seu aparte. Tenho certeza de
que o Ministro virá – trata-se de um convite – debater
esse assunto com todos os integrantes da Comissão
de Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, depois do belíssimo pronunciamento do Senador Acir Gurgacz, ao Senador
Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, passo a ler
o seguinte ofício:
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
requerimentos subscritos pelo Senador Acir Gurgacz
de licença para tratamento de saúde no período de 29
de junho a 20 de julho, e de licença particular, no período de 21 de julho a 29 de outubro próximo.
São os seguintes os requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passa-se à votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
A Presidência tomará as providências necessárias à convocação do Suplente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eminente Senador Paulo Paim, que preside
esta sessão, caros colegas, hoje foi um dia movimentado em todos os sentidos, inclusive com a divulgação
do Plano Safra 2012/2013. Isso mexeu com o Palácio
do Planalto; mexeu daqui, mexeu de lá; gente de um
lado, gente de outro.
Nós, nas comissões, tivemos pela manhã, a Senadora Ana Amélia, inclusive, e o Senador Acir Gurgacz, na Agricultura, a presença do Vice-Ministro dos
negócios da agropecuária e da agricultura da Polônia.
No mesmo horário, a CDH estava reunida, sob a Presidência do Senador Paulo Paim, e houve também
o lançamento do Plano Safra 2012/2013, no Palácio
do Planalto. As coisas, quase todas, aconteceram ao
mesmo tempo.
Ainda agora, também recebemos uma representação de Senadores, de Deputados e de produtores
do Paraguai, na Comissão de Relações Exteriores,
trazendo a preocupação de que alguns países do
Mercosul pretendem cortar as relações ou baixar algumas punições em função da decisão do Congresso
Nacional do Paraguai, com respaldo até do Supremo.
Então, há a preocupação, por parte deles, em relação
à economia de brasileiros que moram lá – são cerca
de 300 a 400 mil brasiguaios, que são os brasileiros
que lá radicaram – da economia em relação ao Brasil,
que exporta mais do que importa do Paraguai. Assim,
estão reunidos agora para tentar encontrar um caminho. Uma comissão daqui vai lá; uma representação
agora vai, na próxima segunda-feira, a Montevidéu. O
parlamento do Mercosul se reúne e aí alguns representantes do Paraguai, do Congresso Nacional, vão até lá
para expor a situação, para conversar, para dialogar.
Eu acho que o melhor nesta hora é o diálogo. É muito
melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de
tiroteio. Eu sempre tenho dito isso. Eu acho que agora
caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém.
Mas trago, nobre Presidente, caros colegas, além
de fazer a exposição do que houve nesta manhã, o
lançamento desse Plano Safra. Trata-se do mais amplo programa para o setor já lançado. Estão previstos
mais de R$115 bilhões para financiamento da agricultura empresarial, de um total de R$133 bilhões disponíveis, que incluem o apoio à agricultura familiar. Uma
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das metas pretendidas é que o Brasil alcance uma
produção de 170 milhões de toneladas de grãos – na
safra 2011/2012. Aliás, para alcançar 170 milhões de
toneladas de grãos para a próxima safra, quer dizer,
para 2013, foram 161 milhões na safra 2011/2012. Não
há dúvida de que estamos perto de alcançar o que há
alguns anos parecia, de certo modo, um sonho: uma
produção de 1 milhão de toneladas de grãos por habitante do Brasil.
Eu lembro que, na época em que eu era governador do meu Estado, nós tínhamos o ex-deputado
federal, hoje de saudosa memória, Paulo Macarini; ele
era o nosso homem do planejamento no governo, um
grande estadista Paulo Macarini, de saudosa memória
hoje, que dizia: no Brasil, nós tínhamos que perseguir
uma meta de chegar um dia a produzir 1 tonelada de
alimento por pessoa. Se nós chegarmos a isso um dia,
dizia ela, parece um sonho. E eu até não acreditava,
na época, nem dava muita bola às palavras de Paulo
Macarini: de nós chegarmos a produzir 1 tonelada de
grãos, 1 tonelada de alimento por pessoa no Brasil. E
veja bem, a previsão para o ano que vem é que vamos
chegar a 170 milhões de toneladas. Não faz tempo nós
estávamos em 60 milhões de toneladas.
Esse sonho começa a se concretizar, começa a
chegar se nós usarmos as tecnologias, se as usarmos
com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e
vendo que o mundo precisa de alimentação, não só o
Brasil, mas o mundo precisa do alimento, e que nós é
que temos reserva para isso, nós vamos alcançar essa
cifra de ter 1 milhão de toneladas de grãos por habitante. E como nós estamos aí com 190, 195, 200 milhões
de habitantes, nós vamos chegar a esse patamar.
O Plano Agrícola e Pecuário desempenha função de extrema relevância no estímulo às atividades
agropecuárias, e o Governo não poderia escolher outro caminho além de sua ampliação. O setor é estratégico na economia nacional e responde por parcela
significativa de nossa balança comercial. Somos um
dos maiores produtores mundiais de alimentos e essa
posição deve ser consolidada, tendo como benefícios
a geração de emprego e renda.
Merece destaque, ainda, outro fato que nos traz
especial gáudio, representando significativos benefícios ao produtor agropecuário. Na última terça-feira,
a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei
1.089/03, de autoria do então Deputado e hoje Senador Benedito de Lira, que permitirá a produção e a
comercialização de medicamentos genéricos para uso
veterinário no Brasil.
Em 2002, e quero lembrar isso, em meu primeiro
mandato nesta Casa, tive a oportunidade de apresentar proposta com igual objetivo, sendo que, posterior-
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mente, o mesmo foi apensado ao projeto ora aprovado.
O então Deputado Benedito de Lira apresentou uma
proposta em 2003, e nós tínhamos apresentado em
2002, e eu não voltei em 2003, foi para o arquivamento,
aí o Senador Benedito de Lira apresenta a proposta e
a nossa, que tramitava, foi apensada à proposta mais
recente dele. E me congratulo, porque foi aprovado no
Senado e agora na Câmara recebeu respaldo e vai à
sanção presidencial.
Depois de sancionada, como disse, isso vai ajudar
em muito. Eu me lembro que, à época, eu sustentava
a argumentação de que, assim como existiam os medicamentos genéricos para as pessoas, por que não
genéricos também para aplicarmos na questão veterinária, que hoje também só alguns grupos que dominam
essa questão, tornando-se bem mais caros? Esse é
um grande avanço que vamos ter para conseguir até
para baratear os custos para melhorar a nossa agropecuária no Brasil. Isso vai ajudar em muito.
A suinocultura, por exemplo, que enfrenta momento de grande dificuldade, será beneficiada.
Ao mencionar a suinocultura, registro a presença, como disse no início, na manhã de hoje, do Vice-Ministro da Agricultura da Polônia, Tadeusz Nalewajk,
em nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Aquele país é um dos maiores consumidores do mundo
de carne suína: são cerca de 70 quilos per capita, atrás
apenas da Hungria, Hong Kong e Taiwan. A possibilidade de incremento em nossas relações comerciais
é de vital importância para o desenvolvimento e, digo
mais, para a sobrevivência da suinocultura nacional.
Obviamente, isso não deve excluir as ações de auxílio
do Governo, como a concessão de crédito emergencial,
a redução na carga tributária, entre outras.
Não resta dúvida de que temos, no horizonte, um
futuro auspicioso, mas não podemos deixar de lado
uma importante reflexão: devemos lembrar que não
basta oferecer crédito rural, mas também garantir o
acesso dos produtores a ele, consubstanciado como
políticas de ampliação e de desenvolvimento às atividades agrícolas.
Por fim, nobres colegas, por mais vital que seja a
agricultura e a produção de commodities na pauta de
exportações, nossa política deve buscar novas alternativas. Não podemos ser totalmente dependentes dos
humores do mercado internacional ou susceptíveis às
intempéries de nossas lavouras. A aposta deve ser na
diversificação de atividades e principalmente na agregação de valor, na industrialização de nossos produtos.
Lembro, aqui, para finalizar, Sr. Presidente e nobres colegas, um relato feito por integrantes da comitiva
da Polônia, ainda hoje: “O país tem um dos melhores
cafés de toda a Europa, apesar de não produzir um
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único grão do produto em seu território”. Por isso, o
Brasil deve perseguir, sim, a meta de ser o maior produtor mundial de alimentos, ser o celeiro do mundo, mas
não nos devemos restringir ao papel de feira do bairro
desta aldeia global, onde outras nações se abastecem
para preparar seus produtos.
Essas são nossas reflexões. Concluo, nessa linha,
dizendo que temos condições de agregar valor, temos
que partir para isso, e não ficarmos, apenas, muitas
vezes, como feiras de bairro, para onde o mundo vem,
retira o nosso produto e, depois, aperfeiçoa-o, como
faz com o café e com outros produtos, melhorando-os, agregando valor e aí gerando empregos em seus
países. Sendo que podemos fazer isto aqui mesmo:
aperfeiçoar nossos produtos e agregar-lhes valor, oferecendo, com isso, emprego e renda, e assim por diante.
São essas as considerações que faço, sem dúvida
alguma, em função do que ocorreu hoje, inclusive, agora,
ainda há pouco, na Comissão de Relações Exteriores,
em cujo encontro entre Senadores e representantes do
Paraguai, o Senador Sérgio Souza estava a presidir. Eu
já disse no começo, como hoje de manhã, ainda na Comissão de Agricultura, na presença do Vice-Ministro da
Agricultura da Polônia, na presença da Senadora Ana
Amélia, de sua Presidência também, do nosso Presidente da Comissão, Senador Acir Gurgacz...
Acho que foi um dia de muitas lutas, de muitas
caminhadas, por fim, com o lançamento inclusive do
Plano Safra 2012/2013. E fui prejudicado, porque, sob
a Presidência do Senador Paulo Paim, na CDH, não
pudemos comparecer pessoalmente, a não ser enviando requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas V. Exª esteve lá, assinou, colaborou.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Mas a participação pessoal que gostaria de ter
em todo o tempo não foi possível.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Posso assegurar a V. Exª que foi importante o
seu requerimento sobre a questão do relógio de ponto.
Eu assinei, porque V. Exª não estava lá, e disse que
era um amplo acordo de todos os setores que têm
posição favorável e contra o relógio digital, conforme
encaminhado pelo Ministério do Trabalho. Foi à unanimidade a aprovação da sua posição em relação à
audiência pública.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª a deferência e por acatar o
requerimento.
Fico muito grato a V. Exª.
Vejo, se for permitido ainda, que a Senadora Ana
Amélia deseja participar, no extinguir do nosso tempo.
Será muito importante, ela que é muito ativa. Aliás, ela
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está em tudo que é lugar, parece até que é meio onipresente. Digo isso com muita sinceridade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permitido não é, mas com esse elogio que V.
Exª deu, vou abrir uma exceção.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Nada como
ter um amigo na Presidência da sessão, cavalheiro,
meu querido amigo Paulo Paim.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Aliás, o Rio Grande do Sul tem dado demonstração de democracia ao longo da história brasileira.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – E essa relação é uma coisa fraterna. Trabalhamos todos em favor
do nosso Estado. Senador Casildo, eu queria apenas
abordar um tema dentro do contexto que V. Exª falou.
Foi muito difícil explicar para os poloneses, para o Vice-Ministro da Agricultura, que nós temos que reservar
20% de área para reserva legal; 35% no Cerrado e
80% na Amazônia. “O que vocês vão fazer com isso?”,
perguntou ele, depois de ver, no Estado do Paraná, do
Senador Sérgio Souza, uma belíssima exposição feita
pela Ocepar, mostrando a realidade da aplicação do
Código Florestal. E o mais interessante é que a maior
parte daqueles produtores, no caso do Paraná, era de
descendência polonesa, os sobrenomes declaravam a
descendência polonesa. Para onde foram? Não só para
o Paraná, mas também para o Rio Grande do Sul. Muitos poloneses estão lá, há uma cidade no Rio Grande
do Sul, Guarani das Missões, que é chamada a mais
polonesa das cidades brasileiras, onde nas escolas primárias, nas escolas do ensino fundamental se ensina a
língua polonesa, exatamente por força dessa imigração.
Mas eu queria só sublinhar uma questão em que V. Exª
está pessoalmente envolvido, também como o Senador
Sérgio Souza, em relação à questão do Plano Safra,
que foi muito importante, mas que precisa resolver. Há
um problema gravíssimo, que envolve Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul e outros Estados brasileiros,
como Minas Gerais, do nosso Senador Zeze Perrella, e
também outros Estados, que é a questão da crise que
a suinocultura está vivendo. No seu Estado, em Braço
do Norte, houve uma manifestação, que referi aí dessa
tribuna também, e nós vamos realizar uma audiência
pública, no dia 12 de julho – espero a sua presença, Senador Sérgio Souza –, para abordarmos amplamente a
questão da suinocultura, porque, no âmbito desse Plano
Safra, é preciso também um olhar sobre esses setores
que são fundamentais. O fechamento do mercado da
Rússia e da Argentina à carne suína brasileira foi uma
espécie de arrasa-quarteirão, a pá de cal em um setor
que já vinha enfrentando uma concorrência e um proble-
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ma sério na sua estrutura e na falta de condições para
prosseguir. O prejuízo que o suinocultor está vivendo
hoje inviabiliza a atividade. Por isso, vamos, nessa audiência pública, nessa mobilização dos suinocultores,
tentar uma saída. Mas o Ministro Mendes Ribeiro Filho
está sendo extremamente competente e atento à crise que está vivendo o setor. O Senador Sérgio Souza
também me deu a oportunidade de levar, junto com ele,
à Ministra Gleisi Hoffmann as três principais medidas
para socorro do setor da suinocultura, em uma audiência que ela concedeu à Comissão de Infraestrutura do
Senado, presidida pela Senadora Lúcia Vânia, quando
levamos a ela a situação. Mas o Ministro Mendes Ribeiro, penso, dará, até o dia 12, um pacote de medidas
favoráveis à suinocultura. Fiz este aparte porque V. Exª
está também pessoalmente envolvido, junto com o Senador Luiz Henrique e o Senador Paulo Bauer, para
resolver um problema que diz respeito à economia do
seu Estado, do meu Estado e também do Paraná e de
outros Estados brasileiros, que é a crise da suinocultura.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Agradeço e recolho o aparte de V. Exª, fechando,
praticamente, essa nossa análise, essa nossa reflexão da tarde, esperando que, no dia 12, na verdade,
encontre-se uma luz no fim do túnel – tomara que não
seja uma moto na contramão, que seja uma luz no fim
do túnel de verdade. Esperamos isso.
Acho que o Ministro Mendes Ribeiro está se dedicando mesmo nessa linha, nesse caminho para encontrar uma solução para um setor tão importante no
Brasil como a suinocultura.
Congratulo-me, mais uma vez, também, com a
vinda da representação polonesa, que é muito forte
também em Santa Catarina. Há várias colônias polonesas lá, várias cidades que são muito expressivas
nesse ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, pelo seu
pronunciamento.
Eu gosto, quando estou aqui no exercício da
Presidência, de abrir a Ordem do Dia exatamente no
horário, como faço na Comissão de Direitos Humanos
– é sempre às 9 horas em ponto. E hoje vou ter a alegria de abrir só com dois minutos de atraso: às 16h02.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está aberta a

ORDEM DO DIA
Temos aqui o Projeto de Conversão nº 15, de 2012,
proveniente da Medida Provisória 561, de 2012. É o item
1. Só que nós vamos ter que encerrar a Ordem do Dia
porque o Relator ainda não apresentou o seu parecer.
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Com isso, eu abro e fecho a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
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 Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça 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 Emenda à Constituição nº 86,
de 2007, que tramita em conjunto.
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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 Deputados e Senadores).
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer 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 Cidadania,
1º pronunciamento (sobre a Proposta): Relator:
Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen): Relator ad
hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos
da Subemenda (Substitutivo), que apresenta.
5
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 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
6
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 signatário o Se-
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nador 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, habilitação jornalismo,
para o exercício da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
7
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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 494,
de 2009; e 148, de 2011 (isenção de IPI em
bens adquiridos para serviços de reciclagem).
8
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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).
9
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 502, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 148, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).
10
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
11
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em con-
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junto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).
12
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 522, de 2012, do Senador Clésio Andrade,
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 Assuntos Econômicos
(exclui do salário de contribuição valores pagos
em indenização de alimentação e transporte).
13
REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, 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, Justiça e Cidadania.
14
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8,
de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Econômicos (distribuição de recursos públicos federais para a agricultura familiar).
15
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 526, de 2012, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 8, de 2012, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo.
16
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 536, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 522, de 2007; 620, de
2011; e 182, de 2012, por regularem matéria
correlata (ausência do empregado ao serviço).
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17
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 547, de 2012, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 413, de 2005;
172, de 2006 (apensado ao Projeto de Lei do
Senado nº 635, de 2007) e 304, de 2009 (apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de
2010), todos Complementares, por regularem
matéria correlata (Sistema Financeiro Nacional).
18
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 576, de 2012, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (proibição da venda de produtos de tabaco
em determinados locais).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra, de imediato, ao Senador Sérgio
Souza para que faça o seu pronunciamento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srª Senadora Ana Amélia, com quem estive junto até instantes,
como membros da Comissão Externa para tratarmos
do assunto dos brasileiros que vivem no Paraguai, esta
Comissão foi formada já há cerca de 90 dias, mais ou
menos, um pouco mais talvez, e não havíamos ainda
nos reunido formalmente, mas, face à instabilidade
em que se coloca o Paraguai neste momento, fomos
chamados a esta responsabilidade.
Alguns Parlamentares do Parlasul, Senadores
e Deputados, alguns prefeitos do Paraguai, inclusive
prefeitos brasileiros – soube hoje que não precisa ter
dupla cidadania para ser prefeito naquele país, basta
morar e residir e ter lá as suas condições de legibilidade, entre elas o domicílio eleitoral – também a sociedade rural do Paraguai e entidades nos convidaram e
nos convocaram para uma reunião, que entendemos
que deveria ser feita em um plenário das Comissões
do Senado Federal aberto a todos, à imprensa e a
todos os Senadores, mas em especial aos Senadores desta Comissão. Somos em cinco, designados
pelo Presidente Sarney: eu, o Senador Alvaro Dias,
a Senadora Ana Amélia, o Senador Paulo Paim e o
Senador Delcídio Amaral. Somos cinco Senadores,
mas outros tantos, como o Senador Waldemir Moka,
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Senador Russo, Senador Casildo Maldaner, Senador
Luiz Henrique, são afetos a esta questão do Paraguai,
ou por serem de Estados vizinhos ao Paraguai, por ter
fronteiras conjuntas, ou por ter lá seus imigrantes, ou
também por gostar do debate das causas internacionais e econômicas.
Então, tivemos essa reunião agora há pouco, na
sala da Comissão de Relações Exteriores, e ouvimos
atentamente os Parlamentares e a sociedade civil do
Paraguai colocarem as suas ponderações. E alguns
fatos têm me chamado a atenção, Senadora Ana Amélia, até mesmo porque ouvi de outros Parlamentares
do Paraguai, Senadores da República do Paraguai,
na última terça-feira, na Frente Parlamentar Agropecuária, e também de representantes da sociedade
civil, que, além de o processo ter sido de forma legal,
esse processo ocorreu na maior tranquilidade possível. Não houve nenhuma manifestação ou desordem
naquele país.
Tenho acompanhado atentamente na imprensa
nacional e internacional, e não vi nenhum fato isolado
que possa dizer que houve um incidente de confronto
entre militantes do partido, ou do Presidente Lugo, ou
do Presidente do Paraguai hoje empossado. É muito
claro que percebemos que foi um impeachment de forma pacífica. Lógico, nos tomou a todos de surpresa.
Pelo menos eu fiquei sabendo no momento em que a
Câmara dos Deputados do Paraguai já havia instaurado
o processo. A decisão foi muito rápida. No dia seguinte,
o Senado Federal decidiu, também, na mesma linha.
No entanto, o processo de impeachment, ao que
me parece, foi um processo legal. Se a legislação paraguaia não dá àquele que está sendo processado
o mais amplo direito ao seu contraditório e à ampla
defesa, é uma questão da legislação paraguaia. E eu
acho que aí, nesse ponto, talvez, os países da Unasul
possam exigir do Parlamento paraguaio uma reforma
profunda na sua legislação.
Parece-nos que, nas últimas décadas, três presidentes sofreram impeachment no Paraguai. Agora, cabe
ao Parlamento paraguaio promover essa modificação
em sua legislação. Mas me parece que o processo foi
legal, que o processo foi legítimo.
E, dentro da legitimidade, eu, que sou um Senador da República da base do Governo Federal, sou do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB,
Vice-Líder do PMDB aqui nesta Casa, sou da base do
Governo – no entanto expresso aqui a minha opinião
como Parlamentar e não como Governo –, percebo
que o governo do Paraguai de hoje, o empossado já
como Presidente e outrora Vice-Presidente, é um governo legítimo. Por que é um governo legítimo? Porque ele foi eleito como Vice-Presidente da República
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e, na falta do titular, ele é aquele que deve assumir. E
eu vejo isso no Paraguai.
Venho à tribuna também, Sr. Presidente, para
manifestar o meu mais profundo sentimento de tranquilidade sobre o que acontece neste momento no
Paraguai. Tenho recebido diversas manifestações do
Parlamento paraguaio, do Parlamento paraguaio no
Parlasul, da sociedade civil paraguaia, de prefeitos,
de brasileiros e seus descendentes que vivem lá, e
todos têm me manifestado um sentimento de que vivem, agora, neste exato momento, uma tranquilidade
no que diz respeito à garantia da sua propriedade, no
que diz respeito à garantia de ir e vir naquele País.
Dizem e se manifestam no sentido de que a instabilidade se vivia antes.
No entanto, não cabe a mim, como Congressista,
como Senador da República, mas, sim, ao Governo
ou ao Itamaraty discutir essas questões que são de
Estado. Não são questões de Governo. Sobre essas
questões de Estado, o Governo brasileiro tem uma
pasta específica, que é o Itamaraty, para se manifestar.
Mas cabe a mim, como representante de uma
das unidades federativas no Brasil, o Estado do Paraná, privar pelo equilíbrio entre as unidades federativas
e entre o meu País e outros países. E tenho, Sr. Presidente, manifestado a minha profunda preocupação
com a estabilidade econômica ou com a segurança
jurídica nos negócios entre o Paraguai e qualquer outro país do Mercosul.
Senador Casildo Maldaner, no momento em que
há uma menção de uma possível suspensão do Paraguai do Mercosul implica necessariamente em dizermos
que haverá a retirada do Paraguai do livre comércio.
No livre comércio não se impõe taxas ou impostos, o
comércio é livre. Se você retira esse país do livre comércio quer dizer que o comércio, a partir de agora,
pode ser taxado ou impostos poderão recair sobre
esse comércio.
Isso me preocupa porque há uma relação comercial muito forte do Paraguai para com o Brasil, em
especial para com o meu Paraná, porque o Estado do
Paraná é aquele que tem a maior fronteira com o Paraguai, e é justamente essa região de fronteira a mais
populosa do Brasil, que é o oeste paranaense, onde
temos cidades conhecidas nacional e internacionalmente, como Foz do Iguaçu, além de eventos, empresas e instituições como, por exemplo, Itaipu Binacional. Essa momentânea insegurança do livre comércio
pode afetar drasticamente a população do meu Estado
do Paraná e, com certeza, afetará drasticamente os
nossos irmãos brasileiros que vivem naquele país e
seus descendentes que chegam à casa dos 400 mil
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e a toda população paraguaia, que chega a 6 milhões
de habitantes.
Nessa reunião, ouvimos atentamente os parlamentares do Parlasul Paraguai e a sociedade civil
organizada daquele país e assumimos com eles o
seguinte compromisso, Sr. Presidente: de na próxima
semana fazermos uma reunião para que esta comissão
externa composta pelo Senador Paim, pela Senadora
Ana Amélia, por mim, pelo Senador Alvaro Dias e pelo
Senador Delcídio do Amaral decida sobre os documentos que nos foram entregues na data de hoje; qual a
postura desta comissão; e em que momento devemos
ir ao Paraguai, ao Congresso paraguaio, ao Senado
do Paraguai para ouvi-los no que diz respeito a essa
instabilidade política e econômica eminente que percebemos. Ofereceremos a eles o nosso respaldo ou a
nossa indignação, mas não deixaremos de participar
deste processo, porque se o Senado da República Federativa do Brasil tem uma comissão externa para tratar do assunto dos brasilguaios, dos brasileiros e seus
descendentes que moram no Paraguai, não podemos
nesse momento nos furtar a esta responsabilidade.
Assim, Sr. Presidente, quero manifestar daqui da
tribuna do Senado da República Federativa do Brasil
a minha preocupação com este tema e com esta instabilidade e dizer a todos os cidadãos brasileiros e
seus descendentes que moram no Paraguai que podem contar com o Parlamento brasileiro para a defesa
dos seus interesses e para a defesa dos interesses do
Paraguai e do Brasil. Nós não nos furtaremos a nossa
responsabilidade e, assim que entendermos possível e
necessário, estaremos naquele país para externarmos
a nossa mais profunda preocupação com a instabilidade política e econômica daquele país.
Outro tema, Sr. Presidente, para finalizar, eu gostaria de externar o meu mais profundo contentamento
pelo resultado do Plano Safra 2012-2013 apresentado
hoje por Sua Excelência a Presidente da República,
Dilma Rousseff, e S. Exª o Sr. Ministro de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro.
Estive presente durante toda a solenidade e percebi que a Presidente Dilma está sensível à questão
da agricultura brasileira, não só por ter aumentado em
cerca de 7% o volume de recursos disponibilizados ao
Plano Safra 2012-2013, chegando a R$115 bilhões,
mas também no que diz respeito a redução de juros
para 5,5% e, para o médio produtor, para 5%. Aí, reafirmando a política da Presidente Dilma de redução
global dos juros brasileiros.
Mas, mais do que isso, percebi a sensibilidade
da Presidente porque esses recursos, mesmo colocados à disposição, não são tomados totalmente nos
Planos Safra, mas na garantia de criarem instrumento
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no financiamento não só da agricultura, mas de toda a
cadeia produtiva, passando desde a produção animal,
lá junto ao produtor, da produção agrícola, também
junto ao produtor, mas junto à indústria, possibilitando
também ao produtor a compra de máquinas e equipamentos, ao financiamento de cooperativas, sempre a
juros muito bons.
Também quero enaltecer e parabenizar o Ministro Mendes e a Presidente Dilma pela sensibilidade no
aumento dos valores destinados ao seguro-safra, ao
seguro agrícola e também ao Proagro.
Sr. Presidente, se não fosse o Proagro, na safra
de 2011-2012, se não fosse o seguro agrícola, Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estariam vivendo
um momento de calamidade pública, porque nós sabemos o prejuízo causado pela seca nesses Estados
nos últimos dois anos.
No entanto, o seguro agrícola trouxe a segurança
econômica e jurídica necessária para a sustentabilidade da economia local e regional.
Então, vejam a importância.
Nós não vimos manifestações ou movimentações
de grupos de produtores porque estavam passando por
dificuldades extremas. Sabemos, sim, das dificuldades
do produtor brasileiro, mas entendemos que o Proagro
e o seguro agrícola é que causaram grande segurança
econômica e jurídica aos nossos produtores.
Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o
Governo brasileiro, a Presidente Dilma Rousseff e o
Ministro Mendes Ribeiro pelo excelente Plano Safra
2012-2013.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Nós ouvimos o eminente Senador Sérgio Souza.
Vamos, agora, passar a palavra ao ilustre Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul.
V. Exª com a palavra, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, é sempre uma alegria
falar da tribuna sob a presidência de V. Exª, que tem se
mostrado na Casa um Senador mais do que atuante.
V. Exª, de forma muito gentil, elogia a todos nós
e toda vez que eu preciso da sua presença nas Comissões que coordeno, seja de Trabalho e Previdência,
seja de Direitos Humanos, V. Exª sempre está presente. Muitas vezes, eu preciso da assinatura no livro e V.

JUNHO28723
2012

Sexta-feira 29

Exª vai lá, confiando na minha atuação e nos acordos
que fizemos com todos os Partidos, e diz: “Eu deixo
assinado confiando que aqui serão votados projetos
de consenso”. Se for polêmico, claro, e for por votação
nominal, cada um vai expressar seu ponto de vista e o
senhor lá também sempre esteve presente.
Por isso, meus cumprimentos pelo brilhante mandato que vem fazendo aqui, em favor não só do seu
Estado, mas também de todo o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Bondade de V. Exª. Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Casildo Maldaner, venho à tribuna no dia de hoje, porque todos sabem da atenção especial que eu dou para
nossa previdência pública. Dedico meu mandato em
defesa de todos que são discriminados, dos assalariados, dos trabalhadores e, claro, dos empreendedores,
que é um compromisso de nós todos, mas, naturalmente, dos aposentados e também dos pensionistas.
Por isso, na semana passada, vim à tribuna e
comentei a posição do Presidente francês ora eleito,
o socialista, que reduziu a idade para efeito de aposentadoria de 62 para 60 anos, entendendo que, com
isso, estaria abrindo novos postos de trabalho. Com
isso, haveria outros milhões de franceses trabalhando, produzindo, consumindo e outros, aposentados,
recebendo aquilo a que têm direito da aposentadoria
e ainda se dedicando a outras atividades. Uma medida importantíssima do governo francês que veio na
contramão daqueles que criaram a crise na Europa,
aumentando a idade da aposentadoria dos trabalhadores e reduzindo o salário dos trabalhadores. O governo francês foi na linha de tudo aquilo que adotou,
no Brasil, o Presidente Lula. Por isso, Sr. Presidente,
quero dizer que essa postura do governo francês é
digna de aplausos por toda a comunidade internacional, um exemplo a ser seguido.
No Brasil, estamos avançando. Segundo informações divulgadas na imprensa nos últimos dias, o projeto de lei de nossa autoria, aprovado por unanimidade
aqui, no Senado, que acaba com o famigerado fator
previdenciário, que eu considero a lei mais perversa
inventada, eu diria, nos últimos 500 anos... É um lei,
Sr. Presidente, que eu não sei onde alguém se baseou
para apresentá-la. Eu fui sempre contra, votei contra,
tentei derrubá-la e não consegui. Ela retira a metade do
salário do trabalhador no ato em que ele se aposenta
– e o trabalhador mais pobre. Ela confisca a metade.
Por isso, venho brigando muito contra esse famigerado
fator. Felizmente, o Presidente Marco Maia – tenho a
alegria de dizer que é do meu sindicato, o Sindicato
dos Metalúrgicos de Canoas – pautou a matéria para
acabar com o fator previdenciário e já iniciou uma dis-
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cussão com um grupo de parlamentares, com quem
eu estive dialogando, para terminarmos com o fator e
para avançarmos pelo menos na fórmula 85/95.
É uma fórmula alternativa, mas interessante e
importante. Para se ter uma ideia, pelo fator previdenciário, a mulher, para se aposentar no Regime Geral
da Previdência, tem que ter 65 anos de idade. Com a
fórmula 85/95, ela vai se aposentar com o salário integral aos 55 anos de idade.
Quero cumprimentar os Deputados que estão
suscitando esse debate. É bom dizer que a fórmula
85/95 não é uma invenção; ela já é adotada no serviço público. No serviço público, há duas opções de
aposentadoria: ou a mulher se aposenta com 55 anos
e o homem, com 60 anos, ou usa-se a fórmula 85/95,
que é semelhante, porque a soma da idade e do tempo de contribuição da mulher tem que dar 85 e a do
homem, 95.
Mas por que eu venho à tribuna? Não é só para
repetir isso que eu venho falando ao longo dos últimos
dez anos e que os Senadores ouviram e aprovaram.
Dizem que o Governo trabalha com a hipótese de que
os homens se aposentem com 75 anos de idade no
Regime Geral, ou seja, quinze anos a mais do daqueles que se aposentam na área pública, como eu, por
exemplo. Por que o operário metalúrgico que está lá na
fábrica vai se aposentar quinze anos depois do prazo
a que eu tenho direito para a aposentadoria? Isso é
uma brincadeira de mau gosto que eu acho que não
é verdadeira. Quero dizer que eu não acredito nisso.
O Governo do qual eu faço parte não proporia um absurdo desses, pois o trabalhador do Regime Geral,
repito, teria que trabalhar quinze anos a mais do que
nós que estamos aqui na área pública. Com certeza,
repito o que já escrevi, essa foi uma brincadeira de
mau gosto de alguém que resolveu afrontar a dignidade dos trabalhadores, uma afronta aos ditames
estabelecidos pela nossa própria Constituição, uma
afronta a todos os trabalhadores e trabalhadoras que
engrandecem este País.
É fácil, eu digo sempre, ficar sentado em um gabinete ditando regras para os outros, especialmente
quando não os incluem, porque aqueles que dizem isso
se aposentam com 55 anos de idade, a mulher, e 60
anos, o homem. Então, é fácil alguém ficar nos gabinetes ditando esses números absurdos para a imprensa,
porque não é atingido. Ele vai se aposentar com 55, se
mulher, ou 60, sem homem, e joga para o trabalhador,
o pedreiro, o metalúrgico, o que faz limpeza na rua, o
assalariado, o professor 75 anos.
Essa loucura não existe em nenhum país do mundo! Por isso, não acredito. Acho que se trata de chute
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de algum irresponsável, ao levantar esses números.
É dito, é claro, a imprensa publica.
Ao aumentar a idade da aposentadoria nesses
moldes absurdos, estamos excluindo trabalhadores do
mercado, pois quem iria empregar um cidadão com 72,
73, 74 anos? Ninguém. Ninguém. É para ele morrer
sem salário e sem aposentadoria. Um absurdo.
Quanto mais adiarmos a aposentadoria, menos
vagas serão liberadas para o ingresso, inclusive, dos
jovens no mercado de trabalho, prejudicando os jovens.
Por isso, Sr. Presidente, essa questão só pode
se agravar se mantivermos esse ponto de vista. Crises
sociais ganharão proporções incalculáveis, com estão
acontecendo na Europa.
Para dar um exemplo, a Itália, um país que tem
uma população idosa três vezes a nossa, mesmo lá,
fica em 60 anos. Na União Europeia, que está em
crise porque abusaram muito do número efeito anos/
vida para aposentadoria, ainda fica em 61. No Brasil,
estão propondo – não acredito que seja o Governo,
quero dizer que não acredito –, alguém irresponsável
está propondo 75.
Se fosse verdadeira a proposta veiculada na mídia hoje – repito não acredito, não é do Governo Dilma
–, que trata da aposentadoria para 75 anos, estaríamos fazendo um ataque nunca visto aos direitos dos
trabalhadores.
Isso é pior que o fator! Eu sempre falei que não
acredito que haja uma lei pior que o fator previdenciário.
O direito a gozar uma aposentadoria digna, com
saúde e condições físicas para usufruí-la, é um direito
de todos. É uma política de direitos humanos.
Essa proposta – repito – não existe. Mesmo que
existisse, seria bombardeada, tenho certeza, por todos
os homens de bem deste País. Quem apresenta isso
não pode ser uma pessoa de bem. Querer que o operário, metalúrgico ou da construção civil se aposente
com 75 anos é brincadeira de mau gosto.
Quero dizer que, além dessa minha posição clara,
desse embate que tenho travado, apresentei emenda
já ao Orçamento, para garantir recursos para a aposentadoria digna dos aposentados e pensionistas, com
aumento real e também para acabar com o famigerado
fator previdenciário, que tenho condenado aqui quase
diariamente, ao longo destes 12 anos.
Digo mais, se querem debater a idade mínima, eu
enfrento. Tanto que apresentei a PEC nº 10, de 2008,
que propõe o fim do fator e ainda alavanca a possibilidade de uma idade mínima que não é essa loucura
que foi divulgada. É uma regra de transição que se
aproxima daquilo que é dito para o servidor público,
ou seja, 55 anos de idade para a mulher, 60 para o
homem, para quem entrar no sistema. E faríamos uma

282

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

regra de transição para quem já cumpriu o tempo correspondente à contribuição: 35 anos o homem e 30
a mulher. Se cumpriu isso, ele fez a sua parte e teria
direito a se aposentar. Os que entrassem no sistema
daqui para frente, não essa loucura de 75, seria a idade de 55 anos para a mulher, para aquelas que vão
se aposentar daqui a 30 anos, e para o homem seria
60, daqui a 35 anos.
Sr. Presidente, quero dizer que a minha proposta
é uma proposta razoável, que está em sintonia com a
maioria dos países do mundo, em que a média é 60 e
55, para aqueles que entram no sistema.
Não é difícil construir esse entendimento para
o estabelecimento de idade mínima para concessão
de aposentadoria, desde que haja uma boa regra de
transição. A PEC nº 10, proposta de emenda constitucional de nossa autoria, aproxima o Regime Geral, da
área privada, ao regime dos servidores públicos. Por
isso lutamos e é isso que defendemos.
Por fim, rogo o apoio de todos os Deputados e
Senadores a essa proposta, que entendemos equilibrada e que demonstra que pode ser aplicada.
Eu desafio aqui qualquer cidadão, por mais irresponsável que seja, que me prove que o Regime Geral
da Previdência não tem o superávit de R$15 bilhões
todo ano. Desafio: digam-me aqui e venham aqui a uma
comissão do Senado me dizer se não há um superávit
de R$15 bilhões. Se há um superávit de R$15 bilhões...
Se estou falando com tanta convicção é porque
estou falando com dados do próprio Ministério da Previdência. Venham aqui e me digam isto: se o Regime
Geral da Previdência, onde vocês aplicam o fator que
corta a metade do salário do trabalhador, ao qual não
dão aumento real, ainda dá um superávit de R$15 bilhões. Esta é a pergunta que eu deixo para aqueles
que tiveram essa infeliz ideia de falar em aposentadoria aos 75 anos.
Mas, Sr. Presidente, aproveitando ainda o meu
tempo, quero falar de outro tema que tem tudo a ver
com o conjunto da população do nosso País, que é a
educação.
Na semana passada, estivemos envolvidos com
o debate em torno da Rio+20 e deixamos passar despercebido um fato, para mim, importante na área de
educação que foi a sanção da Lei nº 12.668, de 18 de
junho de 2012, que instituiu – nós estávamos aqui,
nós votamos, e o Presidente Lula sancionou – o Dia
Nacional do Piso Salarial dos Professores.
Essa lei nasceu pelo PLS nº 332, de autoria do
eminente Senador Cristovam Buarque, proposto com
o objetivo de garantir uma conquista histórica para os
profissionais da educação brasileira, que foi a criação
do piso nacional dos professores. O dia escolhido para
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essa homenagem foi 23 de março, porque nesse dia,
no ano de 2004, foi apresentado, no Congresso Nacional, o projeto que culminou com a edição da Lei nº
11.738, de 16 de julho de 2008, que criou o piso nacional dos professores.
Quero aqui cumprimentar o Senador Cristovam
Buarque e a Ministra Ideli Salvatti, porque foi uma fusão da proposta dos dois que resultou no piso nacional
dos professores.
No início deste ano, já tive também a oportunidade de cumprimentar o Governo Federal e o Ministério
da Educação pelo reajuste dado aos professores, que
garantiu um piso para R$1.451,00.
Hoje, volto à tribuna destacando a necessidade
de valorização dos profissionais da educação e a importância desses profissionais para o futuro do nosso
País. E que se construa o entendimento com aqueles
que estão em greve, em diversos Estados e também
no âmbito nacional, porque uma das políticas tem a
ver com as universidades federais.
Fala-se muito, Sr. Presidente, que temos que
valorizar a educação. Fala-se muito que temos que
valorizar os professores. Sendo assim, Sr. Presidente, acho que poucos neste País sabem exatamente o
que significa isso.
De acordo com o parecer CNE/CEB nº 9, de
2009, do Conselho Nacional de Educação, a valorização profissional se dá na articulação destes três
elementos: carreira, jornada e piso. Se tivermos um
carinho especial com a carreira dos professores, com
o piso salarial dos professores e com a jornada dos
professores, com certeza teremos também uma educação de qualidade.
Ao criarmos o piso nacional dos professores,
atuamos em dois desses elementos: o piso e a jornada. Isso porque, além de fixar um valor mínimo para
a remuneração do professor, a mesma lei determinou
também que a jornada semanal de 40 horas deve ser
cumprida de modo que, no máximo, dois terços desse
período sejam em sala de aula e o outro terço restante
deve ser utilizado pelo professor em atividade extra-aula.
Sr. Presidente, e o que são as atividades extra-aula? O Senador Cristovam, lembro-me, falava do tema
com muito conhecimento. E V. Exª, Senador Cristovam,
que foi Reitor da Universidade de Brasília – lembro-me
–, disse, diversas vezes aqui, que são aqueles horários
dedicados à preparação de aulas; aos encontros com
pais, com colegas, com alunos; às reuniões pedagógicas, didáticas. São, sim, horas de trabalho.
Ou seja, são atividades que se destinam à melhoria da qualidade do ensino em nosso País. São atividades que se destinam a acabar com uma realidade
criminosa, que obriga o professor a falar em sala de
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aula durante 40 horas por semana, como se isso fosse garantir – somente isso – um ensino de qualidade.
A educação, dizia o Senador – e aqui repito –, é uma
forma de combater a violência, de combater o crime,
de preparar nossos jovens para o mundo do trabalho
e para serem os dirigentes do País no dia de amanhã.
Sabemos também que isso não garante o ensino
de qualidade e, ao contrário, adoece o professor. De
acordo com dados oficiais, publicados pela imprensa,
somente de janeiro a julho de 2010, foram concedidas,
na rede estadual de ensino paulista, 92 licenças médicas por dia. De janeiro a julho, 92 licenças médicas
por dia! Isso equivale a 19 mil professores afastados
da sala de aula por motivo de saúde e também por
problemas emocionais.
Nessa mesma linha, Sr. Presidente, uma pesquisa
realizada pela Universidade de Brasília (UnB) na região
Centro-Oeste e divulgada em 2008 revela que 15 em
cada 100 professores da rede pública básica sofrem
de uma doença denominada síndrome de Burnout, que
provoca cansaço, esgotamento e falta de motivação.
Esse estudo foi realizado com oito mil professores da região e identificou os três sintomas mais citados pelos entrevistados: baixa realização profissional,
alto grau de esgotamento emocional e distanciamento
dos alunos.
Estes, então, são pontos da lei, que temos de
discutir: primeiro, cria um piso nacional para os professores; segundo, modifica a jornada de trabalho, para
permitir que o professor seja remunerado, também,
pela atividade extraclasse.
Sr. Presidente, isso pode permitir, a longo prazo,
uma melhoria de qualidade da vida dos professores,
dos alunos e da educação em nosso País.
Apesar disso, tem muita gente, ainda, contra essa
lei. Logo que ela foi publicada – refiro-me à lei do piso
e da jornada –, já entraram com ação no Supremo
Tribunal Federal, alegando sua inconstitucionalidade.
O Supremo, de forma muito adequada, correta, transparente, tranquila, encerrou o assunto e disse que
não é inconstitucional coisíssima nenhuma. Tem mais
é que pagar.
A jornada extraclasse é descumprida na maioria
dos Estados brasileiros. Por sua vez, o piso nacional
ainda não foi implantado no Pará, no Rio Grande do
Sul, na Bahia, em Goiás, em Minas Gerais, em Rondônia, e por aí vai, alguns dos Estados.
Tão logo foi divulgado o novo valor do piso nacional dos professores, a Confederação Nacional dos
Municípios veio a público dizer que ela geraria despesa
da ordem de R$7 bilhões e que os Municípios e governos estaduais não arcariam com esse gasto. Despesa
decorrente, então, do salário de um professor.
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É bom dizer que um assessor do meu gabinete, de
qualquer gabinete nosso aqui, nenhum deles, mesmo
aquele que faz o serviço mais simples, de recolher o
papel, de nos passar alguma informação, ganha menos
que R$2 mil. E nós estamos brigando para que o professor tenha um salário de R$1.400,00. Um assessor
do nosso gabinete, que tem o primário. Só estou dando
um exemplo, pois não posso medir aqui o que cada
assessor tem de estudo. Mesmo que seja analfabeto,
ganha, no mínimo, R$2 mil, porque não tem salário
menor que R$2 mil em nossos gabinetes, como todos
sabemos; se não me engano, R$2.090,00. E o professor está brigando para ter um salário de R$1.400,00.
Enfim, Sr. Presidente, quando vejo esse tipo de
notícia, claro que todos ficamos indignados. Ficamos
indignados porque sempre alegam que há falta de dinheiro para a educação, para a saúde, para o aposentado, mas não falta dinheiro para as grandes obras, para
os grandes investimentos, para os grandes acordos.
Digo isto desde que conheço esta República.
Já passou da hora de nós darmos a devida importância para a educação e para o papel do educador.
Existem livros e mais livros a respeito desse assunto.
Estão aí publicados, em papel e na Internet, para que
qualquer um que queira se inteire sobre a matéria. Sabemos que a dotação de recursos é um ato político, é
uma vontade política. Portanto, não me venham dizer
que falta recurso.
E quero aqui fortalecer a decisão da Câmara
dos Deputados, que ontem aprovou que 10% do PIB
têm que ir, sim, para a educação. Isso é muito bom, é
positivo, e eu espero que o Senado corresponda na
mesma altura.
Sr. Presidente, como hoje é quinta-feira e eu dei
10 minutos a mais para cada um que pediu a palavra
hoje, ninguém falou menos que 30 minutos, eu vou
pedir a V. Exª que tenha a mesma tolerância com este
seu fã e Senador da República. Todos falaram, no mínimo, 30 minutos.
Eu gostaria, também, de trazer aqui alguns dados que falam da educação e que mostram como
estamos defasados em matéria de valorização dos
nossos professores.
De acordo com relatório Panorama da Educação
2008, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), enquanto países como
Inglaterra, Finlândia, Alemanha e Coreia do Sul investem entre US$6 mil a US$8 mil por aluno anualmente
no ensino fundamental e médio, o que equivale a cerca
de R$12,6 mil por aluno, o Brasil gasta apenas R$2,7
mil. Em real, nós gastamos R$2,7 mil, enquanto outros
países gastam R$12,6 mil por aluno.
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Temos também uma das menores porcentagens
do PIB gasto em educação, com 4,4%. Enquanto França
e Finlândia, por exemplo, investem 6% e Coreia do Sul,
7,2%. Pela decisão tomada pela Câmara – o Senado
deve acompanhar –, estaremos, sim, em um patamar
de investimento em educação de primeiro mundo, se
chegarmos aos 10%.
Outro estudo realizado recentemente pela OIT e
pela Unesco, nos traz uma triste conclusão: o salário
médio do professor brasileiro, em início de carreira,
é o terceiro mais baixo em um total de 38 países desenvolvidos e em desenvolvimento. Apenas o Peru e
a Indonésia pagam salários menores do que o Brasil
a seus professores no ensino primário, que equivale
a 1a à 6a série do ensino fundamental.
O salário anual médio de um professor na Indonésia é US$1,624. No Peru, esse valor chega a US$4,752.
No Brasil, é de US$4,818. O valor no Brasil é metade
do encontrado nos vizinhos Uruguai (US$9,842) e Argentina (US$9,857) – um professor na Argentina ou
no Uruguai ganha o dobro de um professor no Brasil
– e muito abaixo da média dos países desenvolvidos,
onde o maior salário nesse nível de ensino foi encontrado na Suíça (US$33,209).
Entretanto, hoje somos a 6a economia do mundo!
Então, essa é a realidade no panorama internacional. Mas vamos comparar, também, o valor do piso
nacional do professor recém-reajustado (R$1.451,00)
com o de outras categorias profissionais.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, o menor valor pago a um advogado pleno é
R$4.771,00; a um arquiteto, R$3.860,00; a um bibliotecário, R$1.888,00; e a um fisioterapeuta, R$1.474,00.
Ou seja, o piso que muitos não querem pagar é o menor de todos em matéria de categoria organizada dos
que citei aqui.
Sr. Presidente, continuar citando aqui diversas
categorias de trabalhadoras e trabalhadores que têm
um vencimento inicial maior do que o dos professores
não vai resolver nada. Por isso vou avançar. Não que
eles não mereçam. Claro que merecem. Mas só quero
que tenhamos com os professores o mesmo tratamento.
Nossos professores merecem, sim, uma valorização dos seus benefícios, mas também precisam
ser efetivamente contemplados com um salário mais
decente. Afinal, são eles que nos ensinam, são eles
que formam, são eles que apontam o futuro, são eles
que dão educação aos nossos filhos, à nossa gente e
a todo o nosso povo, inclusive no ensino técnico profissional. Se não fossem os professores, esses alunos,
meninos e meninas que se preparam para o mercado
de trabalho não estariam em condição.
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Precisamos, também, reduzir a desigualdade salarial entre os próprios professores, desigualdade essa
existente entre os vários Estados de nossa Federação,
e por isso a importância do piso.
Sr. Presidente, enquanto um professor com licenciatura plena, em início de carreira, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais, ganha aproximadamente
R$4.050,00, em Roraima ele ganha R$3,950,00. Aqui
no Distrito Federal, ele ganha R$1.220,00; no Rio de
Janeiro, ele ganha R$1.157,00; no Rio Grande do Norte, abaixo ainda, portanto, do piso nacional.
Esses são dados que me passaram os líderes da
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação, e da CUT – Central Única dos Trabalhadores.
Todos esses números nos mostram uma outra
necessidade, para que possamos, de fato, valorizar
o professor do Brasil. Além de mexermos no piso e
na jornada, precisamos também valorizar a carreira
do magistério.
Por isso eu cumprimento o Senador Cristovam
Buarque pela forma como aqui tem defendido uma
nova educação, valorizando os professores.
Num país tão grande como o Brasil, com tanta
diversidade, é importante quando alguns Senadores
aqui dizem que o conteúdo da educação pode variar,
mas a qualidade do professor não. Ou o professor tem
qualidade ou não tem. A arquitetura das escolas pode
ser diferenciada, de acordo com cada região, mas a
qualidade do professor não. Todos têm de estar preparados para educar, passar informação, sabedoria e
conhecimento para o nosso povo e toda a nossa gente.
Precisamos, Sr. Presidente, pensar a educação
de forma estratégica, como fizeram países que hoje
podem nos servir de exemplo, como Japão, Coreia do
Sul e Alemanha.
Sinceramente, Sr Presidente, indo para o final,
não vejo outro caminho a não ser a valorização de toda
a educação em toda sua amplitude, em toda a cadeia.
Aí vamos acabar de uma vez por todas com essa
novela de que o Município não tem dinheiro para pagar
o professor, o Estado não tem dinheiro para pagar o
professor, a União não pode valorizar os professores.
Precisamos, sim, portanto, fazer um movimento em
favor dessa grande ideia que é a valorização da educação no nosso País.
O dinheiro existe. Vejam, por exemplo, os bancos:
são lucros fabulosos, cada vez maiores! No ano passado, apenas um banco obteve ganhos acima de R$14
bilhões. Outra instituição também alcançou um lucro
recorde superior a R$ 11bilhões num ano. Os lucros
dessas duas instituições, somados, equivalem a um
terço de todo orçamento destinado à saúde pública no
Brasil em 2011, que foi o ano com a maior destinação
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de recursos para essa área tão importante, que é a
saúde, que é a vida!
Por esse motivo, Sr. Presidente, quero mais uma
vez dizer que não tenho nada contra os bancos. Que
lucrem os bancos, mas que tenhamos um salário decente para os professores, para os trabalhadores, para
os aposentados, para os pensionistas, para aqueles
que tocam o Brasil e produzem neste País e que também cuidam das nossas vidas, principalmente na área
da educação e da saúde. E por que não lembrar aqui
da segurança?
Nesse sentido, Sr. Presidente, poderíamos estudar
um mecanismo de tributar um pequeno percentual do
lucro líquido, por exemplo, das instituições financeiras,
que seria destinado ao financiamento, por exemplo, de
parte das despesas com a educação. Outra ideia seria
reduzir proporcionalmente a carga tributária incidente
sobre instituições financeiras que contribuíssem mais
para o Fundeb, com um percentual sobre o lucro líquido.
O importante é que possamos, de fato, valorizar o
professor resgatando a sua dignidade, dando-lhe condições plenas para desempenhar sua melhor e maior
função: ensinar, ensinar, ensinar! Para que o nosso
povo possa aprender, aprender, aprender! Porque se
eles aprenderem, eles também vão ensinar e serão os
professores do futuro.
Era esse o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Eu quis concluir todo o meu raciocínio, mas gostaria
de receber o aparte da Senadora Ana Amélia, se ainda V. Exª tiver tolerância, nesses últimos dois minutos.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Presidente. Mas um obrigada especialmente ao Senador Paulo Paim. Quero cumprimentá-lo pela coerência
de V. Exª com o tema dos aposentados, Senador Paim.
Fui jornalista durante 40 anos e fiquei muito honrada
quando, dessa tribuna, V. Exª disse que eu fui a jornalista que mais espaço deu para V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Deixe-me
dizer que o microfone estava aberto, eu estava presidindo e o Senador Sérgio Souza perguntou a nossa
relação. Eu contei essa história e a senhora, agora,
está falando novamente disso.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Olha, então, falamos por música. Fico muito encantada pela
coerência de V. Exª nessa matéria: uma foi o fator previdenciário e outra esse tema que agora nos une aqui
em função da diferença, da defasagem dos reajustes
concedidos aos aposentados que ganham do que um
salário mínimo. Realmente, isso leva a um empobrecimento gradual. O aposentado, hoje, tem que voltar ao
mercado de trabalho para poder compor a renda familiar, na hora em que ele mais precisaria estar descansando. Então, cumprimentos a V. Exª. Meu pensamento
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é exatamente igual em relação ao fator previdenciário
e essa questão do reajuste. E queria cumprimentá-lo
também pelo fato de, sendo membro da Comissão Mista de Orçamento, V. Exª tem insistido, como já fez no
ano passado. Lembro que V. Exª ficou até meia-noite,
uma hora, numa sessão do Congresso, para tentar
encontrar uma solução. Houve uma abertura política,
mas não foi cumprida. Agora, novamente, V. Exª leva o
assunto à Comissão Mista de Orçamento, para garantir o recurso necessário para que o reajuste seja igual
ao do salário mínimo. Para se ter uma ideia, o salário
mínimo este ano recebeu 14% e o aposentado 6%.
Olha que diferença que dá isso. Também outra causa
que nos une é a questão Aerus/Varig, que V. Exª, junto
também com o Senado Alvaro Dias, e eu temos tratado aqui acreditando que “água mole em pedra dura
tanto bate até que fura”. Finalmente, Senador Paim,
essa questão da educação é crucial. O piso nacional
não é respeitado em muitos Municípios, nem no nosso Estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente.
Temos problemas sérios. E também concordo que o
Senador Cristovam Buarque tem feito um trabalho intenso. Inclusive, já propôs até a federalização do ensino fundamental, que é a grande chaga que temos.
Então, queria cumprimentá-lo e dizer que fomos até
ao Procurador-Geral da República, um grupo de Senadores, para tentar que a Procuradoria da República
fizesse cumprir, pelos Estados e Municípios, a questão do piso nacional dos professores. E ele nos deu o
contra-argumento. Havia recebido uma semana antes
os prefeitos municipais, dizendo que eles não têm condições financeiras de atender. E eu lhe pergunto: por
que a prima rica da Federação, chamada União, que
tem recursos e determinou o valor do piso nacional,
não subsidia os Estados e Municípios sem condições
de pagar esse piso aos nossos professores? Além do
que, também, concordo que é necessária uma revisão
da estrutura para valorizar os professores, dando uma
qualidade melhor do ensino, sobretudo do ensino fundamental. Parabéns, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senadora Ana Amélia, pelo seu aparte.
De fato, aqui citei o Senador Cristovam por diversas vezes, porque é o que mais fala em educação,
de todos nós. E numa das falas que coloquei no meu
pronunciamento é exatamente essa questão da federalização do ensino fundamental, que ele insiste tanto.
Na aprovação do piso, lembro-me que havia um
entendimento de que poderia haver uma complementação por parte da União para aqueles Municípios que
não pudessem pagar o piso dos professores.
Por isso, querido Senador Casildo Maldaner, concluo a minha fala. Permita-me, nesse último minuto,
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falar da importância da aprovação, hoje pela manhã,
de forma definitiva na Comissão de Direitos Humanos – já que veio um recurso agora para o plenário,
por mim apresentado –, da política de cotas para que
brancos, negros, índios e alunos de escolas públicas
tenham acesso à universidade livre, pública e gratuita,
via uma política de cotas. Com o ProUni, que veio em
boa hora, conseguimos colocar na universidade, mais
de 1 milhão de pobres. Com esse novo instrumento
que tive a alegria de relatar, hoje pela manhã, fiz um
requerimento e o aprovamos, também, para o plenário.
Quero agradecer ao Senador Roberto Requião
que me garantiu a relatoria, em plenário, desse projeto
que tem um caráter social enorme e que vai beneficiar,
pode ter certeza, os mais pobres e por regiões. Para
que ninguém tenha nenhuma dúvida, vamos pegar um
Estado onde só existam 10% de negros. A cota será
de 10%. Se tiver 1% de índios, a cota será de 1%. Então, todos estarão contemplados, mas principalmente
os mais pobres.
Deixo aqui os argumentos que usei na aprovação
do requerimento. Não vou lê-los novamente, porque os
li, na Comissão, na íntegra, mostrando a realidade e
a importância de termos, de fato, o acesso de todos à
universidade para que os mais pobres possam subir
na escala, colocando-se em um patamar bem melhor
do que tiveram os seus pais, ou nossos pais, ou seja,
meus próprios pais.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Este foi o Senador Paulo Paim. Peço
até perdão aos colegas inscritos, mas os temas que
S. Exª sempre traz são de uma profunda relevância,
principalmente no campo social. Começou logo com
o fator previdenciário, com os aposentados, culminando com o magistério. Senti logo que S. Exª é puro
nas expressões, porque citou alguns Estados do Brasil e o próprio Estado do Rio Grande do Sul, que não
aplicaram, ainda, o piso do magistério. S. Exª usa a
maior pureza, a maior sinceridade, na tribuna. Quero
cumprimentar-lhe pela preocupação que sempre traz
nesse campo.
Antes de anunciar o próximo inscrito, que é o
eminente Senador Anibal Diniz, vou ler dois requerimentos que estão na Mesa.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me
dos trabalhos da Casa, no dia 02 de julho de 2012, para
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participar da XXVIII Sessão Plenária do Parlamento
do MERCOSUL, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do país no período
acima mencionado. – Senador Paulo Bauer.
REQUERIMENTO Nº 612, DE 2012
Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para desempenhar missão no exterior, no
período de 1º a 3 de julho de 2012, como membro titular
da Representação Brasileira, na 28ª Sessão Ordinária
do Parlamento do Mercosul, que ocorrerá na sede do
Órgão, na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai.
Assim, em cumprimento ao disposto do Artigo
39, inciso I, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do País no período de 1º a 3 de julho de 2012, para o desempenho
desta missão.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em votação o Requerimento nº 611, de
2012, do Senador Paulo Bauer que solicita licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar da
XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul,
em Montevidéu, Uruguai, no dia 2 de julho de 2012.
Comunica que estará ausente do País nesse período.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O próximo requerimento.
Em votação o Requerimento nº 612, de 2012,
do Senador Eduardo Suplicy, que solicita autorização
para desempenhar missão no exterior, no período de
1º a 3 de julho de 2012, como membro titular da Representação Brasileira na XXVIII Sessão Ordinária do
Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, concedo a palavra ao
Senador Anibal Diniz, pelo prazo regimental.
Com a palavra V. Exª, Senador, eminente representante do Estado do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Casildo Maldaner; Srªs e Srs.
Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, é muito bom falar nesta tarde aqui, com a pre-
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sença do Senador Paim, para manifestar a alegria da
aprovação hoje, lá na Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, do PLC nº 180, que possibilita a implantação de política de cotas nas instituições
de ensino superior públicas do Brasil, um projeto que
vem da Câmara dos Deputados, mas teve a brilhante
relatoria da Senadora Ana Rita e, na Comissão de Direitos Humanos, do próprio Senador Paim.
E a gente teve hoje uma manifestação de extrema
alegria dos movimentos todos que vêm defendendo
essa tese da política de cotas, justamente para que o
Brasil faça justiça a uma raça tão explorada, que é a
raça negra no Brasil, e consiga apagar uma mancha
histórica com que a gente tem que conviver desde os
nossos primórdios, que é o fato de o Brasil ser um país
majoritariamente negro e ter tão pouca participação da
raça negra nos espaços deliberativos, nos espaços de
poder no nosso Brasil. E também nas universidades.
Fiquei muito impactado, Senador Paim, com aquela informação de que nem mesmo a África do Sul, em
pleno regime do aparthaid, foi tão segregacionista
quanto é o nosso País, exatamente porque o negro no
Brasil não tem oportunidade. O pobre, no Brasil, não
tem oportunidade.
Há exemplos de superação? Sim, por força do
talento individual, de um esforço desmedido de pessoas que dão a volta por cima e superam por méritos
próprios, mas quantos que poderiam ter talento de
sobra para superar e não superaram por ausência de
uma oportunidade? Então, a política de cotas procura
abrir um caminho a partir de políticas públicas para
que mais e mais pessoas que hoje estão em situação
de exclusão social possam se encontrar em condições
de competir em sinal de igualdade com as outras; para
que as crianças das famílias pobres possam competir
com as crianças das famílias da classe média ou mesmo das famílias mais abastadas do País.
Então, nesse sentido, a matéria que foi aprovada
hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa é da máxima importância para se fazer
justiça no Brasil. E eu me senti muito orgulhoso de
ter participado dessa reunião presidida pelo Senador
Paim. Faço questão de manifestar essa minha alegria
aqui em plenário.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador,
não vou tirar o seu tempo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Concedo, com muito prazer, um aparte ao Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só quero
dizer que, para votar o projeto, faltavam duas assinaturas. O Senador Casildo Maldaner foi lá e votou, para
garantir, e V. Exª, que estava fora da Casa, abandonou
outro compromisso e me disse: “Segura aí que estou
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aí em dez minutos.” Em dez minutos, V. Exª estava
lá; a última assinatura para votar o projeto foi garantida graças, casualmente, aos dois Senadores. V. Exª
foi o último, e, por isso, eu só quero, de público, aqui
agradecer, em nome de todos – brancos, negros, índios, pobres – que vão ter direito à universidade. Muito obrigado a ambos. E ao último, então, um aplauso
especial a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Paim, pelo complemento. Fico feliz
em ter contribuído, mas sem deixar de reconhecer que
o grande impulsionador dessa causa aqui no Senado
Federal é V. Exª. Aliás, V. Exª é quem dignifica a raça
negra ocupando um assento aqui no Senado Federal.
Então, V. Exª está de parabéns por todos os motivos e, principalmente, por ter encampado essa luta,
que não é uma luta fácil, mas que tem conseguido
importantes vitórias; uma vitória como foi a vitória obtida no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
política de cotas; uma vitória como temos obtido em
cada conselho universitário, em cada universidade
que vai aderindo à política de cotas e vai permitindo
que o pobre, o negro tenham um espaço assegurado
para se desenvolver, progredir e competir em sinal de
igualdade com os demais.
Ao mesmo tempo, reforço aqui minha cobrança à
Universidade Federal do Acre, ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre, que ainda não
aderiu à política de cotas, às políticas afirmativas. A
gente quer fazer um apelo à reitoria da Universidade,
ao Conselho Universitário, no sentido de que venha a
se enquadrar nesse movimento que está ganhando
cada vez mais força no plano nacional para que a gente possa também ter uma definição de cotas para que
haja a presença dos pobres, dos negros, dos menos
favorecidos também na Universidade Federal do Acre.
Fazemos esse apelo e esperamos que seja atendido.
Ao mesmo tempo, conclamamos o movimento
que mostrou tanta força na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para que também
possa fazer seu levante lá, na Universidade Federal do
Acre, para garantir que as políticas afirmativas, a política de discriminação positiva – porque possibilita às
pessoas discriminadas que tenham acesso – também
possa ocorrer em nossa Universidade Federal do Acre.
Então, externando essa minha alegria e cumprimentando, mais uma vez, o Senador Paulo Paim por
essa vitória, agora vou tratar de outro assunto que,
para mim, é de muita importância e que aconteceu no
Estado do Acre na última terça-feira.
Venho a esta tribuna para compartilhar mais um
grande momento ocorrido em Rio Branco, na última
terça-feira, quando o Governador Tião Viana e o Vice-
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-Governador César Messias assinaram a ordem de
serviço autorizando o início das obras da Cidade do
Povo, um programa de enorme alcance social e que
vai contribuir para uma redução importante no déficit
habitacional em Rio Branco, capital de nosso Estado
e que também concentra a maior parte dos problemas sociais.
Vale lembrar que esse Programa Cidade do Povo,
juntamente com o programa habitacional do Brasil, Minha Casa, Minha Vida, tem uma intenção de atender
principalmente à população de baixa renda e também
dar uma resposta no sentido de possibilitar uma habitação adequada àquelas famílias que, todo ano, acabam
sendo vítimas de alagação nas regiões mais baixas
da cidade de Rio Branco e de outras cidades do Acre.
Com investimento total superior a R$1 bilhão, a
Cidade do Povo conta com o suporte do Programa Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal e
Governo Federal, com prioridade para atender famílias
com renda de zero a 10 salários mínimos, de 1 a 10
salários mínimos, ou até R$5 mil reais, o que significa
uma população estimada em 60 mil pessoas.
Para tanto, serão construídas 10.659 unidades
habitacionais numa mesma área, totalmente planejada, com infraestrutura consolidada para suprir as necessidades básicas da população beneficiada, como
estrutura viária, postos de saúde, escolas, biblioteca,
áreas de lazer, de comércio, delegacias, saneamento
básico, estação de tratamento de água, esgoto e energia, lixo e transporte público.
Setenta por cento da obra constitui-se de áreas
públicas (praças, escolas, creches), o que atende a
um modelo de habitação com todos os cuidados de
habitabilidade, o que é muito mais importante do que
somente a casa.
É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a Cidade do Povo não é para aumentar a população de
Rio Branco, mas para reorganizar a própria cidade.
Conforme a diretriz principal do Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social, a prioridade do projeto
é beneficiar a parcela da população que hoje não tem
acesso a moradia digna com direito à acessibilidade
urbana, aos serviços e à promoção humana.
Não serão 60 mil pessoas a mais morando na cidade, mas a redistribuição das pessoas que já moram
na capital em áreas de risco. Trata-se da parcela da
população que mais sofre com os fenômenos da natureza, causados pela enchente, e os impactos gerados,
todos os anos, no período do inverno amazônico com
as alagações. Serão 3.300 unidades habitacionais destinadas especificamente a essas famílias que moram
nas áreas mais baixas da cidade, que alagam, para
viver num lugar seguro.
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Além dessa parcela da população, também serão
beneficiadas famílias que se enquadram nas faixas de
zero a 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos, e
de 6 a 10 salários mínimos do Programa Minha Casa,
Minha Vida.
Outra preocupação está em atender todos os requisitos da legislação ambiental. O projeto vai respeitar as Áreas de Preservação Permanente, as APPs,
visando o reflorestamento das áreas verdes em torno
do novo bairro. Foi feito também um estudo pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, uma autarquia federal bastante rigorosa com essa questão das
águas, para que o projeto fosse embasado em todos
os quesitos ambientais corretos.
O fato é que a cidade não será construída em
cima do aquífero da capital, ao contrário, a intenção é
justamente criar um mecanismo de proteção do aquífero da cidade, que fica próximo àquela região.
A proposta transforma o Igarapé da Judia e seus
afluentes, sistema que exerce papel importante na hidrografia da região, em uma rede de espaços abertos
que estruturam o desenho da cidade.
Parques e praças permitem alcançar índices ideais de permeabilidade do solo e de relação dos espaços
verdes com as áreas construídas. Estarão assegurados
a acessibilidade, o uso racional da energia e da água,
tratamento de esgoto e lixo, acondicionamento natural
e arborização urbana – tudo com o objetivo de atingir
a mitigação das ilhas de calor –, que estão na lista de
aspectos abordados pelo projeto que apontam para
a importância de soluções urbanísticas sustentáveis.
A área escolhida para construção da Cidade do
Povo fica na zona urbana de Rio Branco, às margens
da BR-364. O local já era uma fazenda devastada,
sem áreas de preservação permanentes (APPs), sem
vegetação. Com o projeto, essas áreas serão reconstruídas, respeitando todas as diretrizes ambientais.
Toda a região será reflorestada e terá um processo
de arborização plena, completa. Serão 60% de áreas
verdes e públicas, um dos maiores índices do Brasil,
o que representará também uma melhor qualidade
de vida aos futuros moradores do complexo urbano.
O objetivo do Governo do Acre é fazer com que
a Cidade do Povo seja a primeira cidade sustentável
construída no meio da Amazônia.
O projeto foi desenvolvido também com o cuidado de garantir condições de transporte, que atualmente se tem destacado como o maior problema das
grandes cidades.
Ao apresentar o projeto da obra, o Secretário
Estadual de Obras, Wolvenar Camargo, revelou que
na avenida principal, no eixo principal da Cidade do
Povo, haverá uma área institucional que inclui um ter-
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minal de transportes. Segundo ele, será uma grande
praça da cidade.
Na planta da obra há mapas que informam onde
deverá ficar cada instituição. Tudo isso, para facilitar
a cada raio de 500 metros, de modo que o morador
possa se deslocar caminhando ou de bicicleta, tendo
em vista que os moradores serão famílias com renda
de zero a três salários mínimos e, portanto, devem ser
evitados gastos com transportes.
Outro aspecto relevante do projeto, Sr. Presidente, está no impulso que proporcionará à economia local. Estima-se que haja geração de mais de sete mil
empregos diretos durante a construção da Cidade do
Povo, ou seja, antes mesmo que as 10.600 unidades
habitacionais estejam prontas para serem entregues
aos moradores, a obra trará benefícios para o Estado.
Todo o setor da construção civil deverá ser aquecido, como reconheceu o presidente do Sindicato da
Construção Civil (Sinduscom), Carlos Afonso.
Sabemos que, no nosso Estado, a construção
civil representa muito para o desenvolvimento.
Muito já foi divulgado sobre os números desse
projeto, mas, talvez, poucos tenham noção do real impacto na economia local. Num empreendimento desse
porte, serão gerados, em média, três postos de trabalho
direto por unidade habitacional e mais dois indiretos.
Saber que a oferta de empregos de apenas um
projeto chegará em torno de sete a oito mil empregos
diretos, em média, é de animar, inclusive, o cidadão
mais pessimista.
A capacitação de mão de obra e o volume de insumos necessários são, também, muito importantes e
vão ajudar fortemente, também, o comércio local. Todas as empresas que fornecem material de construção
também acabam se beneficiando com essa situação.
Estudos preveem que, em projetos de tamanha
magnitude, a economia local será impactada positivamente por um período mínimo de cinco anos após a
entrega dessas moradias, pois a casa nova necessita e incentiva a aquisição ou substituição de móveis
e utensílios domésticos de diversas naturezas, entre
outros investimentos.
Portanto, o que se constata é que são muitos
os atores envolvidos em um projeto de tamanha envergadura.
Um empreendimento desses demanda forte interlocução entre diversas áreas governamentais e órgãos
reguladores que possibilitem, numa ação parceira, o
alcance do resultado proposto, e, sob esse aspecto,
eu não poderia deixar de destacar, aqui, a interlocução
do Governo do Acre com o Governo Federal.
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Lembro que o Governador Tião Viana esteve,
pessoalmente, em vários Ministérios e órgãos federais
apresentando esse projeto.
O Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que esteve no Acre naquele momento de alagação, levando a sua solidariedade, teve a oportunidade
de acompanhar, com a sua equipe técnica, esse projeto
e ficou muito entusiasmado para apoiá-lo, justamente
porque viu a possibilidade de uma resposta concreta
para um problema que precisava de uma resposta.
O projeto Cidade do Povo tem o apoio da Caixa Econômica Federal, instituição reconhecidamente
preocupada com a questão da habitação no Brasil.
Portanto, faz-se necessário reconhecer a importância que a Caixa tem e o quanto ela está contribuindo
conosco ao abraçar projetos como esse que promovem
a redução do déficit habitacional, a inserção social e
a diminuição da miséria e que dão dignidade para a
nossa população.
Devo dizer também, Sr. Presidente, que, juntamente com o Programa Cidade do Povo, toda uma
política habitacional está sendo executada no Acre, o
que começou lá atrás com o Governador Jorge Viana.
Houve um impulso muito forte do Governador Binho
Marques, que se lançou no desafio de construir 10
mil unidades habitacionais, sendo que, destas 10 mil
unidades, ele entregou algo em torno de três mil unidades na reta final do seu Governo. E o Governador
Tião Viana, agora, entrou com total estímulo. Ele tem o
objetivo, de 2011 até este ano, 2012, de concluir 10 mil
unidades habitacionais. E, até o final do seu Governo,
em 2014, ele pretende entregar, plenamente concluído,
o projeto Cidade do Povo, que é o maior empreendimento habitacional da história do Acre.
Estamos aqui para manifestar nossa solidariedade
ao Governador Tião Viana, no sentido de que ele reúna
as condições necessárias para concluir com sucesso
esse empreendimento, que é de fundamental importância para o povo de Rio Branco e também para o povo
dos Municípios vizinhos, pessoas que necessitam de
uma habitação digna. Essa política habitacional visa
a, fundamentalmente, reduzir esse déficit, que ainda
é significativo na cidade de Rio Branco.
Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de prestar uma informação. Amanhã, cumpriremos agenda em
Rio Branco. Entre outras atividades do fim de semana
– há convenções em vários Municípios em que teremos de nos fazer presentes –, na parte da tarde, será
realizada uma reunião com a Federação das Indústrias.
O Presidente da Federação das Indústrias do Acre, Sr.
Carlos Sasai, vai nos apresentar um documento, fazendo uma solicitação, para que possamos sustentar aqui
o enfrentamento no sentido de manter o fuso horário
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do Acre exatamente da forma como está hoje, com
apenas uma hora de diferença em relação a Brasília.
Nesse sentido, ele começou uma campanha,
conseguiu coletar dez mil assinaturas e espera, até o
final de julho, chegar a 50 mil assinaturas de pessoas
que estão fazendo esse apelo para o nosso mandato
e para os demais parlamentares do Acre, para que se
faça uma discussão serena, para entender que essa
mudança de fuso, ocorrida com a lei proposta pelo Senador Tião Viana à época, que já está em pleno vigor,
já criou uma adaptação nas pessoas. Precisamos ter
o devido cuidado no trato dessa questão.
Então, amanhã à tarde, estarei reunido com a
Federação das Indústrias. Provavelmente, esse será
um passo a mais em relação a essa proposição que
a gente apresentou aqui, no sentido de fazer um plebiscito em 2014, para que a voz do povo decida qual
é o fuso horário mais adequado para o povo do Acre.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após ouvirmos o eminente Senador
Anibal Diniz, do Estado do Acre, vamos passar a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, que vai falar
como líder do PSOL.
Concedo a palavra a V. Exª, Senador Randolfe,
pelo tempo regulamentar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL– AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
quem nos ouve pela Rádio Senado e nos acompanha
pela TV Senado, venho à tribuna denunciar – é esse o
termo a ser utilizado – a situação de completo abandono e de caos do sistema aéreo que chega até a minha
cidade de Macapá, no Estado do Amapá.
O Amapá é uma unidade da Federação que tem
um conjunto de indisponibilidades de infraestrutura
básica. Temos somente 5% dos domicílios servidos
por água tratada, e menos de 5% possuem coleta de
esgoto. A distribuição de energia elétrica é a pior do
País, com a crise que vivemos com a nossa companhia de distribuição de energia elétrica. Nós temos
um precário fornecimento dos serviços de Internet
no Estado. A extensão de rodovias pavimentadas é a
menor do Brasil.
Como se não bastasse tudo isso, nós sofremos
o dilema de um duopólio existente no País entre duas
empresas aéreas, a TAM e a Gol, que, para Estados
mais distantes do País, como é o caso do Amapá e
de outros Estados da região amazônica, em períodos
do ano como esse, em que coincidem o final do período letivo e o início das férias, torna-se praticamente
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inacessível, impossível o acesso por qualquer meio.
Lembremos que o acesso ao Amapá só é possível
através da via fluvial ou através da via aérea.
Além disso, nós vivemos situação de total abandono das obras do Aeroporto Internacional de Macapá.
Essa situação nos levou a apresentar, há três semanas,
uma ação no Ministério Público Federal, na Procuradoria Geral da República do Amapá, para que sejam
cobradas explicações à Infraero e exigido que as obras
do aeroporto de Macapá recomecem imediatamente.
Tive informação de que, há duas semanas, a Bancada Federal teve uma audiência com o Ministro-Chefe
da Secretaria de Aviação Civil, e tivemos a informação
de que, daqui para dezembro, a situação das obras
do aeroporto será normalizada. Uma resposta que
não condiz com as necessidades do povo do Amapá.
Nós estamos com a obra do Aeroporto Internacional
de Macapá paralisada há pelo menos dois anos. Isso
porque uma meia dúzia de larápios se apropriou dos
recursos da obra. A obra é paralisada pelo Tribunal
de Contas da União, a Infraero é lenta na retomada
da obra, e há mais de três anos a obra do aeroporto
não é resolvida.
No ano passado, estivemos na Infraero, na companhia da Bancada Federal. A Infraero nos informou
que ainda este ano teríamos iniciada a instalação de
um módulo operacional que garantiria melhores condições de conforto no Aeroporto Internacional de Macapá. A obra anunciada pela Infraero era para agosto
do ao passado. De agosto, ficou para março deste
ano; de março deste ano até agora temos cinco meses, e um tapume cobre o Aeroporto Internacional de
Macapá, sem nenhuma satisfação e encaminhamento
razoável para essa obra, num total descaso, letargia,
irresponsabilidade da Secretaria de Aviação Civil. Um
total descaso, letargia e irresponsabilidade. Não há
outros termos para definir a omissão da Infraero em
relação à obra do Aeroporto Internacional de Macapá.
Como se não bastasse tudo isso, nós padecemos agora da impossibilidade de deslocamento, de ir
e vir do Amapá. Isso porque, para se ter uma idéia, no
último final de semana, quando tivemos um concurso
público no Estado, houve um verdadeiro caos no sistema aéreo do Amapá, pois a simples conjunção desses
dois fatos, ou seja, final do período letivo e realização
do concurso público, fez com que conseguir assento
em um voo de ida ou de volta do Amapá fosse uma
tarefa praticamente impossível. Caso algum passageiro
conseguisse uma vaga, esta estava sendo vendida por
uma tarifa que, em muitos casos, é superior à tarifa de
voos internacionais.
Vou dar o meu exemplo. Para poder me deslocar amanhã para o Amapá, a tarifa que vou pagar é
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de quase R$2,5 mil. Para um deslocamento simples,
da capital, Macapá, a Belém, cujo voo dura menos de
meia hora, a tarifa é mais de R$1 mil. Em alguns casos, a tarifa de alguns locais até o Amapá é superior.
É muito mais barato atravessar o Atlântico e chegar a
Lisboa, chegar a Paris, chegar aos países europeus
ou a uma cidade dos Estados Unidos da América do
que ir ao meu Estado. Isso é um absurdo! E isso não
pode ser aceito.
Estou, primeiramente, utilizando a tribuna do Senado. Nós vamos utilizar os meios jurídicos necessários,
representar junto ao Código de Defesa do Consumidor,
representar junto à Anac. E quero esperar uma providência por parte da Anac.
É impossível um Estado com 630 mil habitantes,
um mercado em potencial com 630 mil habitantes,
uma capital como Macapá, com mais de 445 mil habitantes, ter duas empresas aéreas, oferecendo quatro
ou cinco voos diários. E essas empresas tendo lucros
astronômicos nesse período do ano.
Sr. Presidente, só para ilustrar mais um dado,
não há passagem regular de hoje até o dia 15 de junho para ir ou para voltar do Amapá. Para se conseguir
uma passagem, tem-se que conseguir o feito de entrar
em uma lista de esperar e aguardar até que uma de
S. Sªs, donos todo-poderosos das linhas aéreas do
Amapá, TAM e GOL, possibilitem uma vaga, para que
possa chegar ao meu Estado.
Aí temos uma conjunção terrível para os usuários,
para os passageiros: um aeroporto que não oferece
condição nenhuma de conforto para passageiros; um
aeroporto cuja obra inicial, existente há três, quatro
anos, é interrompida e paralisada. Isso lembra o trecho
de uma canção de Caetano: “Aqui tudo parece que é
ainda construção e já está em ruína”. Esse trecho da
música de Caetano é a melhor síntese e definição da
obra inacabável, interminável, do Aeroporto Internacional de Macapá.
Complementar a isso, a condição do aeroporto,
por conta da corrupção de uma meia dúzia de larápios,
por conta da omissão, letargia, negligência da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, como se
não bastasse, nós temos, em associação a isso, um
duopólio entre duas empresas aéreas que impossibilitam o acesso regular das pessoas a um dos mais
belos Estados da região amazônica.
Eu quero denunciar essa situação aqui, Sr. Presidente, porque ela envergonha nós, brasileiros. Envergonha não se ter a condição de deslocamento para
um local do País. O que de fato ocorre neste momento
é a impossibilidade de um direito constitucional, previsto no art. 5º da Constituição, o direito de ir e vir, e
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o direito de ir e vir para um Estado da Federação. Então, eu considero, Sr. Presidente, que isso é urgente.
Eu já utilizei esta tribuna aqui outra vez para denunciar o abandono das obras do Aeroporto Internacional de Macapá. Já utilizei esta tribuna mais de uma
vez neste sentido e já também fizemos representação
ao Ministério Público Federal. Agora, venho à tribuna
para dizer que, associada a isso, lamentavelmente,
nós temos uma situação de completo isolamento, uma
situação inacessível.
Eu denuncio aqui essa situação que está ocorrendo com o Amapá, mas é a mesma situação que
ocorre com outros Estados da região amazônica. Às
vezes, é muito mais fácil, repito, deslocar-se para um
país estrangeiro do que ir para Roraima, Rondônia,
Acre, para Estados da região amazônica.
Urgentemente, Sr. Presidente, nós precisamos
de uma política nacional para o setor da aviação civil.
Nós não temos uma política nacional para o setor de
aviação civil de integração, e o Estado brasileiro omite-se, padece disso. Nós precisamos de uma política
concretamente de integração nacional. Não é aceitável
ver cidadãos brasileiros terem que pagar mais para se
deslocarem para os seus Estados de origem do que
terem que pagar para se deslocarem para estados
estrangeiros.
Faço este apelo aqui, da tribuna do Senado, para
a Infraero, no sentido de tentar regular, normalizar,
organizar e dar uma resposta imediata aos cidadãos
amapaenses, que padecem, há mais de três anos,
com o total descaso das obras do Aeroporto Internacional de Macapá.
Venho à tribuna para apelar para a Anac intervir.
Isso não pode. O que ocorre em relação a esse duopólio de duas companhias aéreas é um retrato frio e cruel
do que acontece quando se deixa o mercado regular
tudo, quando o mercado fica ao bel-prazer, quando as
instâncias reguladoras, limitadoras dos excessos do
mercado, não atuam. Esse caso concreto do Amapá
é um exemplo disso.
Eu apelo daqui à Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República e à Agência Nacional de
Aviação Civil para que tomem as providências devidas.
É impossível, é inaceitável que o povo, os cidadãos do
Amapá, para se deslocarem em alguma companhia
aérea, tenham que pagar os valores exorbitantes que
têm que pagar; valores, repito, mais caros que tarifas
de voos internacionais, e, mais grave que isso, não
terem o direito de deslocamento.
Apelo daqui. Espero que esse apelo seja escutado e tenha resposta por conta das autoridades que
aqui citei.
Obrigado, Presidente.

292

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues! V.
Exª faz um apelo para que o transporte aéreo em seu
Estado melhore.
Por questão de justiça, eu queria informar que,
hoje, pela manhã, no debate e na aprovação do projeto de política de cotas, o Senador Cássio Cunha Lima
me informou, por telefone, que não estava presente
por motivo de doença da maior gravidade de seu pai.
O Senador Pedro Simon, ainda pela manhã, estava hospitalizado. O Senador Simon só chegou aqui
à tarde, depois de fazer uma série de exames, mas
se colocou inteiramente à disposição para assinar o
documento, Senador João Durval. Se eu quisesse, eu
poderia ter levado o documento até o hospital, que ele
o assinaria, para garantir a aprovação.
Termino esta sessão, agradecendo muito ao Senador João Durval, que tem sido parceiro nosso em
todos os debates na Comissão, como ocorreu na última reunião da Comissão de Assuntos Sociais, onde
V. Exª, a meu pedido, pediu vista de um projeto meu,
para que esgotássemos o tempo de vista, para garantir que o projeto fosse votado, então, na semana
que vem. O Relator daquele projeto é o Senador Cyro
Miranda, e o seu parecer é totalmente favorável a que
ele seja aprovado.
Então, encerro a sessão, dizendo que hoje foi uma
data histórica para nós, por termos aprovado um requerimento de urgência para que a política de cotas para
pobres, negros, brancos e índios seja garantida. Com
isso, vamos, de fato, garantir que os pobres tenham
acesso à universidade. Lembro, mais uma vez, que,
só com o ProUni, mais de um milhão de jovens pobres
tiveram acesso à educação livre, pública e gratuita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 221, DE 2012
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para regulamentar o processo de escolha dos conselheiros tutelares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 133. ..............................................
..............................................................
III – residir no município;
IV – condição de não filiado a partido
político, comprovada por declaração do interessado;
V – reconhecida atuação na defesa e
promoção dos direitos da criança e do adolescente.
§ 1º A filiação a partido político durante
o exercício do mandato acarretará a perda do
mandato.
§ 2º O reconhecimento da atuação na defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente, além da averiguação de títulos,
diplomas e documentos congêneres, poderá
advir da consideração da comunidade local por
pessoas que, embora sem a titulação escolar,
empenham-se pelos direitos das crianças e
dos adolescentes.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Muito se tem discutido sobre a composição e o
processo de escolha dos Conselheiros Tutelares em
nosso País. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), procurou convocar a sociedade para que esta assumisse
seu lugar junto ao Estado no trato do problema social
da infância e da juventude. Para tanto, decompôs as
funções outrora concentradas no Poder Judiciário em
funções normativa, assistencial-tutelar e judicante,
deixando àquele Poder apenas o desempenho da última e imputando à sociedade e à família o desempenho das funções de zelo cotidiano pela formação das
crianças e dos jovens.
Para o atendimento das demandas geradas por
tais funções, o ECA concebe as figuras dos Conselhos
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e
dos Conselhos Tutelares. Comum a ambos é a sua natureza sociológica de instâncias de participação social,
tipo de organização e de atividade novas entre nós, e
que têm mostrado necessidade de aperfeiçoamento,
o que este projeto busca fazer.
O ECA determina alguns requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar: a idoneidade
moral, a idade superior a vinte e um anos e a residência no município. Esses são requisitos federais que
devem ser observados por todos os municípios e que
têm gerado bons resultados. Não obstante os méritos
do desenho institucional do ECA, generalizou-se o
fato de a função de conselheiro tutelar ser procurada
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para a satisfação de interesses outros que não os da
promoção dos direitos e deveres das crianças e dos
adolescentes. Trate-se de interesse nos rendimentos,
ainda que pequenos, auferidos pelos conselheiros,
ou trate-se, como é mais frequente, de interesse pelo
prestígio transmitido pelo cargo e, por consequência,
pela condição de trampolim para a política eleitoral
no município. Em ambos os casos e em suas ligeiras
variações, o essencial é que o cargo não é o fim em
si, mas o meio para outra finalidade.
Esse problema, na medida em que se generalizou
pela sociedade como um todo, necessita de solução
normativa federal. No caso, importa acrescentar novos requisitos àqueles já inscritos no art. 133 do ECA:
idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e
residência no município.
O primeiro requisito, cujo acréscimo ao art. 133
do ECA ora propomos, é a proibição de filiação partidária dos candidatos ao cargo, visando desestimular
a busca do cargo como trampolim político-eleitoral.
Haverá de valer a pena incentivar um grupo de cidadãos interessados exclusivamente na criança e no
adolescente e que, por isso mesmo, renunciam à vida
político-partidária.
Propomos ainda a inserção do § 1º, que torna
clara e automática a perda do mandato de Conselheiro Tutelar, caso, durante o seu exercício, sobrevenha
a filiação partidária.
O segundo acréscimo que propomos – inciso V
– é o da reconhecida atuação na área de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Esse
requisito, por sua natureza biográfica, mostra forte potencial para fazer com que os candidatos a Conselheiro
Tutelar portem, sobretudo, interesses direcionados às
crianças e aos adolescentes, e não às suas carreiras
políticas. Note-se, a propósito, que muitas leis municipais já exigem dos candidatos a comprovação desse
traço biográfico e que, do ponto de vista psicológico,
essa medida se mostra plenamente adequada ao objetivo visado.
Em atenção às condições bastante heterogêneas
de formação escolar das diversas regiões do País, propomos também o acréscimo do § 2º, que faz com que
o “reconhecimento da atuação na defesa e promoção
dos direitos da criança e do adolescente” não precise,
necessariamente, ser feito por meio da apresentação
de títulos, diplomas ou outros documentos de instituições de ensino e formação. A participação voluntária
e a dedicação, de amplo conhecimento da comunidade local, bem como outras formas de atuação que
revelem dedicação e interesse genuíno, devem poder
substituir-se à formação escolar regular, lá naqueles
locais e circunstâncias em que tal tipo de devoção não
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puder ser acompanhado da formação escolar, com
seus conteúdos e conceitos racionais.
Essa proposta vem, mesmo, ao encontro do espírito do ECA, que é o de extrair da cidadania quaisquer agentes interessados e legitimados moral e juridicamente para o trato das questões da infância e da
adolescência, e não restringir tal recrutamento aos
egressos dos cursos normais ou superiores de pedagogia, ou àqueles que já tenham histórico de participação em associações civis de defesa da criança e do
adolescente. Esses todos são, obviamente, elegíveis
segundo a proposta que ora apresentamos. Contudo,
pretendemos também abrir o caminho para que cidadãs e cidadãos humildes e com pouca escolaridade,
mas com grande experiência prática e evidente devoção à causa das crianças e dos adolescentes, possam também emprestar suas valiosas competências
à sociedade.
Diante do exposto, peço às nobres e aos nobres
colegas o apoio para a proposição que ora têm em
mãos. – Senador João Vicente Claudino.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Título V
Do Conselho Tutelar
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, definidos nesta Lei.
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três
anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela
Lei nº 8.242, de 12.10.1991)
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a vinte e um anos;
III – residir no município.
Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia e
horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.
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Parágrafo único. Constará da lei orçamentária
municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.
Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará
prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 222, DE 2012
Altera a Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, Código de Defesa do Consumidor,
para proibir o assédio de consumo e estipular o percentual máximo de contratação
de crédito em consignação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 39. ................................................
..............................................................
XIV – assediar ou pressionar o consumidor, especialmente se idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada,
para contratar operação de crédito.
.................................................... ” (NR)
“Art. 50-A. O total das despesas financeiras mensais relativas aos contratos de crédito em consignação em folha de pagamento
não poderá ser superior a trinta por cento da
remuneração mensal bruta do consignante.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Esta proposição pretende introduzir na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa
do Consumidor (CDC), disposição que proíba atos de
assédio ao consumidor com vistas à concessão de
crédito, em especial aos idosos, aos doentes ou em
estado de vulnerabilidade agravada. Cria-se, portanto,
a figura do assédio de consumo, que é caracterizada
pela pressão ao consumidor para que ele contrate o
fornecimento que envolva crédito.
Objetiva-se proteger o consumidor contra a denominada “máfia do superendividamento” que vem
explorando a boa-fé de aposentados e pensionistas,
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sobretudo nas cidades do interior nordestino, levando
milhares de pessoas a contratarem, excessivamente,
empréstimos em consignação.
Tal fato demonstra que a democratização do acesso ao crédito tem permitido que a população idosa e de
condição modesta seja induzida a trilhar o caminho embaraçoso dos empréstimos fáceis e desproporcionais.
Entendemos que o consignante tem todo o direito
de decidir livremente sobre a conveniência ou não da
contratação de crédito em consignação em folha de
pagamento. O consumidor aposentado, o consumidor
pensionista ou qualquer outro interessado na concessão de crédito em consignação em folha de pagamento
deve ter toda a liberdade para avaliar sobre a conveniência ou não da concretização do negócio. Trata-se
da liberdade de contratar, essência do princípio da
autonomia da vontade, um dos fundamentos da teoria dos contratos. Mencione-se, também, o princípio
constitucional da inviolabilidade do direito à liberdade
individual (CF, art. 5°, caput).
Todavia, julgamos pertinente e necessária a
imposição de limite à sua contratação. Há que se
definir um percentual máximo de comprometimento
da renda do consumidor com as despesas financeiras referentes aos créditos consignados. Para tanto, propomos que esses pagamentos não poderão
exceder a trinta por cento da remuneração mensal
bruta do consignante.
Este projeto de lei, assinale-se, está em perfeita
consonância com o art. 4° do CDC, que estabelece a
Política Nacional das Relações de Consumo. São de
destacar, entre outros, os seguintes princípios que norteiam essa Política: (i) o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (inciso
I); (ii) a harmonização dos interesses dos participantes
das relações de consumo, com fundamento na boa-fé e no equilíbrio das relações entre consumidores e
fornecedores (inciso III); e (iii) a coibição e repressão
eficientes de todos os abusos praticados no mercado
de consumo, que possam causar prejuízos aos consumidores (inciso VI).
Ademais, a proposição que apresentamos concorre para o alcance dos objetivos da Política Nacional
das Relações de Consumo, notadamente os relativos
à dignidade dos consumidores, à proteção de seus
interesses econômicos e à harmonia das relações de
consumo.
Por essas razões, conclamamos os distintos Pares para a aprovação desta proposta, que constitui,
indubitavelmente, uma contribuição significativa para
o adequado equilíbrio nas relações de consumo e,
consequentemente, para o aprimoramento da defesa
do consumidor. – Senador Vital do Rêgo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas
Art 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
I – condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos
e costumes;
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI – executar serviços sem a prévia elaboração
de orçamento e autorização expressa do consumidor,
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII – repassar informação depreciativa, referente
a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus
direitos;
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas
específicas não existirem, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Conmetro);
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IX – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo
inicial a seu exclusivo critério;
IX – recusar a venda de bens ou a prestação de
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais; (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
X – (Vetado).
X – elevar sem justa causa o preço de produtos
ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67,
de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando
da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999
XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu
termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei
nº 9.008, de 21.3.1995)
XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
Art. 50. A garantia contratual é complementar à
legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira
adequada em que consiste a mesma garantia, bem
como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser
exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo
fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de
manual de instrução, de instalação e uso do produto
em linguagem didática, com ilustrações.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Texto consolidado até a Emenda Constitucional
nº 70 de 29 de março de 2012
Título II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
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I – homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal;
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional;
XV – é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, independentemen-
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te de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei,
a de cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o
trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função
social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;
XXV – no caso de iminente perigo público, a
autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX – é garantido o direito de herança;
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XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei;
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado democrático;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da
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lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada,
nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas condições
para que possam permanecer com seus filhos durante
o período de amamentação;
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei;
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII – ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;
LIX – será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;
LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
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judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa
por ele indicada;
LXIII – o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela
mantido quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX – conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do poder público;
LXX – o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados;
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII – conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado par-
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ticipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e
do ônus da sucumbência;
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos;
LXXV – o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença;
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente
pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus
e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários
ao exercício da cidadania.
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde
e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela
Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
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I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
II – ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de
associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com
padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização
da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores;
IV – educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com
vistas à melhoria do mercado de consumo;
V – incentivo à criação pelos fornecedores de
meios eficientes de controle de qualidade e segurança
de produtos e serviços, assim como de mecanismos
alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações
industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 223, DE 2012
Altera o § 1º do art. 342 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 342 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 342. ..............................................
..............................................................
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§ 1º As penas aumentam-se de um terço
à metade, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal,
em processo civil em que for parte entidade
da administração pública direta ou indireta, ou
perante comissão parlamentar de inquérito.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
As comissões parlamentares de inquérito (CPI)
são constituídas para apurar fato determinado, sendo
certo que, invariavelmente, acabam por descobrir diversas condutas criminosas.
É pacífico o entendimento de que os depoentes
são obrigados a dizer a verdade, pena de cometimento
do crime de falso testemunho ou falsa perícia, descrito
no art. 342 do Código Penal (CP).
Ocorre que o § 1º do mencionado art. 342 do
CP estabelece circunstância agravante nos casos de
o crime ser praticado mediante suborno ou cometido
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito
em processo penal, em processo civil em que for parte
entidade da administração pública direta ou indireta.
A CPI, pela sua própria natureza, tem contornos
de processo penal, de forma que o falso testemunho
praticado por depoente em reunião da comissão merece o mesmo rigor que a Lei dá aos casos previstos
no dispositivo acima referido.
Este projeto, portanto, é no sentido de equiparar
a resposta penal ao crime de falso testemunho perante CPI àquela dada pela Lei no caso de cometimento
do delito em sede de processo penal. Além disso elevamos o patamar do agravamento, de um sexto a um
terço para de um terço à metade.
Por conter nítida regra de aperfeiçoamento legislativo, conclamamos nossos Pares a votarem pela
aprovação do projeto.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2012. – Senador Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
....................................................................................
Falso testemunho ou falsa perícia
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar
a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor
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ou intérprete em processo judicial, ou administrativo,
inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada
pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um
terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil
em que for parte entidade da administração pública
direta ou indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268,
de 28.8.2001)
§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente
se retrata ou declara a verdade.(Redação dada pela
Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
....................................................................................
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da
Independência e 52º da República. – GETÚLIO VARGAS – Francisco Campos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 21, DE 2012
Modifica a denominação da Ala Senador Filinto Müller, do Senado Federal,
para Ala Senador Juscelino Kubitscheck
de Oliveira.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Ala Senador Filinto Müller, do Senado
Federal, passa a denominar-se Ala Senador Juscelino
Kubitscheck de Oliveira.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem o objetivo de homenagear um dos maiores estadistas brasileiros. Embora tenha se tornado mais conhecido em razão de sua
atuação como Presidente da República no período de
1956 a 1961, Juscelino Kubitscheck desenvolveu uma
longa trajetória política, com dedicação, zelo e profundo espírito público, inclusive no exercício do mandato
de Senador, nesta Casa.
Nascido em 22 de agosto de 1902 em Belo Horizonte (MG), Juscelino Kubitscheck formou-se em
Medicina e estagiou na Europa, especializando-se em
instituições médicas em Paris e em Berlim. Em 1931,
casou-se com Dona Sarah e, após trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, passou a
atuar no Hospital Militar da Força Pública do Estado de
Minas Gerais. Paralelamente ao seu reconhecimento
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como profissional da saúde, iniciou sua atuação na
política como Chefe de Gabinete do Governador Benedito Valadares.
Sua primeira eleição ocorreu em 1934; mas foi
destituído do cargo de Deputado Federal em 1937,
quando Getúlio Vargas liderou o golpe que instituiu o
Estado Novo. Três anos mais tarde, assumiu a Prefeitura
de Belo Horizonte, a convite do Governador de Minas
Gerais. Teve atuação marcante e contribuiu fortemente
para fortalecer o papel de Minas Gerais no cenário político nacional e fazer de Belo Horizonte um dos mais
importantes ambientes da vida cultural, intelectual e
política do País. Eleito em 1945 deputado constituinte
pelo PSD, o Partido Social Democrático, chegou ao
Governo do Estado de Minas Gerais em 1950.
Com tal trajetória, forjava-se, assim, uma das mais
importantes lideranças políticas da história do Brasil.
Em 1955, foi eleito Presidente da República pela coligação PSD-PTB. Seu mandato, marcado pelo ideal
de desenvolvimento econômico, adotou o conhecido
slogan “cinquenta anos em cinco”. A inauguração de
Brasília, que simboliza esse projeto modernizador,
contribuiu para uma nova inserção do Brasil no cenário internacional e para eternizar a figura de JK no
imaginário do povo brasileiro.
Findo seu período na Presidência da República,
foi eleito, em junho de 1961, senador por Goiás. Após
a renúncia de Jânio Quadros, JK apoiou a posse de
seu substituto legal, o vice-presidente João Goulart.
Participou intensamente da vida política naquele período, defendendo a legalidade e a democracia.
Com a ocorrência do Golpe de 1964, JK foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos por dez
anos. Partiu para o exílio, na Europa, e só retornou ao
País em 1967. Viveu outros momentos difíceis, pois o
governo militar, conhecendo sua trajetória de democrata e a admiração que conquistou junto à população,
esforçou-se para impedir seu retorno à vida política.
Sem ter visto o ressurgir da democracia, Juscelino
Kubitscheck faleceu em 22 de agosto de 1976, vítima
de acidente automobilístico ocorrido na Via Dutra. Seu
funeral, em Brasília, transformou-se em uma das maiores manifestações de que se tem notícia na história da
cidade, particularmente pela atmosfera de repressão
a reuniões públicas. Seu corpo foi acompanhado pelas ruas, ao som de canções como “Peixe Vivo”, que
ele tanto admirava. Nesse dia, em sinal de luto, foram
suspensas as aulas e atividades nas repartições públicas do Distrito Federal. Mais de sessenta mil pessoas
acompanharam o cortejo desde a Esplanada dos Ministérios até o Campo da Esperança.
Não obstante tal trajetória, o Congresso Nacional não demonstrou, ainda, o reconhecimento a esse
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estadista. Temos, neste momento, a oportunidade de
exaltar sua passagem pelo Senado Federal. Homem
brilhante, político de escol e incansável defensor do
interesse público, JK é um exemplo para todos nós.
Relembro, por fim, uma das afirmações feitas por
JK no célebre discurso pronunciado no Plenário desta Casa apenas cinco dias antes da cassação de seu
mandato de senador e de seus direitos políticos: “Sem
Parlamento não há democracia, não há liberdade”.
Pelo exposto, e considerando que as homenagens que aqui realizamos – mediante denominação
das instalações do Senado Federal – servem também
para expressarmos, perante a sociedade brasileira,
os valores que aqui cultuamos, conto com o apoio de
meus nobres pares para a aprovação deste projeto
de resolução.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 613, DE 2012
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal e tendo em vista o disposto
no art. 1º § 4º, inciso I da Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012, requeiro que sejam solicitadas
ao senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – MDIC, no âmbito do Conselho de
Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX),
a seguinte informação:
Quais critérios serão adotados por aquele Conselho para definição da similaridade objeto da supracitada Resolução, bem como o estágio de elaboração
da lista referida na mesma norma.
Justificação
O Senado Federal editou a Resolução nº 13,
de 2012, estabelecendo alíquotas do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas
operações interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior.
O inciso I, § 4º do art. 1º da referida Resolução
remete ao Conselho de Ministros da CAMEX a competência para definir em lista os bens e mercadorias
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importados do exterior que não tenham similar nacional que não estarão sujeitos às alíquotas previstas na
referida norma.
Nesse sentido, o presente requerimento tem por
escopo obter informações no tocante aos critérios que
serão adotados por aquele Colegiado na definição da
supracitada lista e o seu estágio de elaboração.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 614, DE 2012
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
a senhora Ministra do Meio Ambiente informações
sobre a fiscalização da área de fronteira dos estados
do Amazonas e de Roraima outros países, mais especificamente nas terras indígenas dos Yanomamis,
onde ocorrem diversos tipos de crimes contra o meio
ambiente, poluição de rios, lagos, devastação florestal, exploração ilegal de minérios e demais recursos
naturais dentre outros:
Quais são as áreas de fronteira consideradas
prioritárias para o combate a ações lesivas ao meio
ambiente no estado do Amazonas?
Houve estudo prévio para identificar e demarcar
as áreas no estado do Amazonas que mais sofrem
com a degradação ambiental? Em caso afirmativo,
solicita-se tal estudo;
Qual é o contingente necessário para realizar
fiscalizações mais frequentes principalmente nessas
áreas de fronteira no estado do Amazonas? Há esse
contingente necessário nos órgãos ambientais do executivo para fiscalização dessas áreas?
Há previsão de se realizar uma parceria com
outros Ministérios como o da Defesa e o da Justiça
para colaboração na defesa dos interesses nacionais
e proteção do meio ambiente para coibir essa exploração ilegal de recursos naturais?
Há projetos desenvolvidos por este Ministério
para realizar a posterior recuperação ambiental dessas terras indígenas prejudicadas?
Justificação
A proteção das áreas de fronteiras, da exploração
dos recursos naturais brasileiros, dos patrimônios históricos e culturais nacionais, ou seja, do meio ambiente como todo é muito mais que um dever de qualquer
gestor público, sendo um direito constitucionalmente
protegido pela Carta Magna brasileira, caracterizando-se assim como uma das prioridades máximas no
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planejamento das políticas públicas nacionais a serem
aplicadas.
Primeiramente, a região Amazônica, nos últimos
anos, ganhou grande importância dentro do planejamento de políticas públicas pensadas para o país. Isso
se deu em razão dos grandes especialistas no assunto
alertarem sobre os riscos concernentes ao desmatamento e a extinção de espécies raras e muitas vezes
ainda não catalogadas.
Essa região mostra-se de suma importância não
somente para o nosso país, mas sim para a humanidade
como um todo, uma vez que tem papel relevante, por
exemplo, na manutenção da temperatura global, preservação de grande parte da biodiversidade existente,
centro para estudos e pesquisas para descoberta de
novos medicamentos, cosméticos, dentre outros fatores cruciais que corroboram para o normal desenvolvimento da humanidade.
Sua relevância é tão vasta quanto sua extensão,
esse bioma chega a ocupar cerca de seis milhões de
quilômetros quadrados do espaço territorial brasileiro
o que representa aproximadamente 49% de todo o
território do país.
Todavia, apesar do exposto, essa região é hoje
alvo da cobiça de diversas pessoas que veem nesse
bioma oportunidades de enriquecimento sem que sejam preservados os seus recursos, ou mesmo que haja
uma exploração sustentável dos mesmos.
Nesse contexto, estão incluídos diversos segmentos da atividade mercantil que, infelizmente, tem
pessoas inescrupulosas, verdadeiros criminosos que
praticam a grilagem de terras, mineradores que poluem
o ar, solo e os rios sem se preocupar com qualquer
recomposição da floresta e da biodiversidade existente pecuaristas e agricultores que desmatam florestas
nativas em busca terras para implantação de suas culturas, dentre outros empreendedores despreocupados
com a prática de atividades sustentáveis.
Somente a título de informação recentes investigações do Departamento da Polícia Federal no Amazonas
ao investigar a extração ilegal de ouro nas fronteiras
do estado observou que essa atividade ilícita chega a
gerar mais de R$ 2 milhões de reais mensais.
Essa situação é crítica tanto para a população
em geral como para o meio ambiente em si que restará totalmente degradado e para os cofres públicos
dos estados e da União que deixam de arrecadar impostos com a prática dessa atividade de forma ilegal.
Devendo-se observar ainda que em geral a prática de tais ilícitos ambientais estão ligados também
a outras condutas ilegais tipificadas no Código Penal
brasileiro e vedada por outras normas do ordenamento
jurídico pátrio como a exploração de trabalho infantil,
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colocar trabalhadores em situação análoga de escravos, falta de segurança nos garimpos dentre outras.
Portanto, está claro que esse tipo de atividade
ilegal é demasiadamente prejudicial à sociedade brasileira, tendo em vista que degrada o solo, os rios e
florestas, abre espaço para a retirada ilegal de recursos naturais da Amazônia ou mesmo a sua extinção,
explora mão de obra de forma a colocá-los em situação análoga a de escravos e não gera arrecadação
de tributos para os cofres públicos a serem aplicados
nas políticas públicas nacionais, devendo, desta forma,
ser coibido de forma eficaz e energética a fim de desarticular essas quadrilhas que exploram ilegalmente
os recursos naturais.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 615, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Solidariedade ao Presidente deposto da República
do Paraguai, Fernando Lugo, bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Calle
Durazno, nº 1740 – Casi Calle Nuñes de Balboa. Referência: Cerca de Canal 13 y Del Supermacado El Pueblo, frente ao Sanatório Privado. Assuncion/Paraguai.
Justificação
A comunidade internacional assistiu estarrecida
à deposição do Presidente eleito democraticamente
Fernando Lugo.
O ato, perpetrado pelo Parlamento daquele país
vizinho, não observou os princípios básicos da democracia, consubstanciados no contraditório e na ampla
defesa. Em menos de 40 (quarenta) horas foi o Presidente Lugo sumariamente destituído da Presidência
da República, em perigoso precedente à paz e a união
dos países latino-americanos.
Se por um lado é necessário respeitar a soberania daquele país, por outro lado não se pode admitir
atos atentatórios À democracia, sobretudo em razão
de expressa disposição de tratados internacionais dos
países signatários da comunidade do cone sul.
Eleito em 2008, Lugo estava conduzindo algumas reformas importantes para o Paraguai, mas foi
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deposto por um verdadeiro golpe institucional, em um
impeachment “relâmpago”, inédito na história política.
O presidente deposto foi eleito pelo voto popular, o que
evidencia que a vontade do povo não foi respeitada
pelos parlamentares. Esses, por sua vez, alegam que
a destituição foi legal. Impossível, segundo especialistas: afinal, faltam apenas noves meses para eleições
presidenciais e o Parlamento deu apenas duas horas
para Lugo se defender.
A democracia do Paraguai foi ferida e o seu povo
está órfão de seu representante. Nunca na história
daquele país um julgamento sumário resultou na deposição de um Presidente eleito democraticamente.
A democracia foi desrespeitada ao não concederem o sagrado direito de defesa ao Presidente Lugo,
ato que deve ser repudiado e condenado pela comunidade internacional.
Por essa razão, apresentamos o presente Voto
de Solidariedade ao Presidente Fernando Lugo, cujo
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processo de sua deposição do cargo de Presidente da
República foi arbitrário e injusto.
Sala das Sessões, 28 de Junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento será despachado à comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 290, de 2012,
na origem, da Presidência da República, comunicando a sua ausência do País, nos dias 28 e 29 de junho,
em viagem oficial à Mendoza, Argentina, por ocasião
da Cúpula dos Chefes de Estado do MERCOSUL e
Estados Associados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 121, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 121/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 27 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou definitivamente a
Emenda nº 1-CAE-CAS (Substitutivo) ao Projeto de
Lei do Senado nº 135, de 2010, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº 7.102, de 20
de junho de 1983, para fixar o piso nacional de salário
dos vigilantes.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 121, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 80 e 81,
de 2012, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs
68, de 2007; e 495, de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 80/12-Presidência/CCJ
Brasília, 27 de junho de 2012
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidência,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
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data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 68, de
2007, que “Dispõe sobre a reintegração no emprego dos
funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – BNB,
demitidos no período de 1995 a 2003”, de autoria do
Senador Inácio Arruda.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Valadares, Presidente em Exercício da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 81/12-Presidência/CCJ
Brasília, 27 de junho de 2012
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e nº
2-CCJ, de redação, do Projeto de Lei do Senado nº
495, de 2011, que “Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, para ampliar o combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes”, de autoria do Senador
Renan Calheiros.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Valadares, Presidente em exercício da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência aos Ofícios nºs 80 e 81, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei do Senado nºs 68, de 2007; e
495, de 2011, sejam apreciados pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, os seguintes avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação das matérias:
Leitura: 28-6-2012
até 3/7 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 1°/8 prazo para apresentação de relatório;
até 8/8 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 15/8 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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As matérias serão publicadas em Avulsos e no
Diário do Senado Federal de 29 de junho do corrente.
Os Avisos retornam à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda o Aviso nº 18, de 2012-CN (nº
207/MF/2012, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, referente ao primeiro
trimestre de 2012.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 28-6-2012
Até 3/7 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
Até 1°/8 prazo para apresentação de relatório;
até 8/8 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 15/8 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 29 de junho do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
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S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores. A aquisição de equipamentos sociais públicos como medida de proteção contra
os impactos da crise financeira que assusta o mundo,
foi o que apresentou ontem (27), a presidenta Dilma
Rousseff, no Palácio do Planalto.
Trata-se, senhoras e senhores, do PAC Equipamentos – Programa de Compras Governamentais, para
o qual o governo federal disponibilizou R$ 8,4 bilhões,
visando garantir a continuidade do crescimento econômico de nosso país.
Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff
afirmou que o PAC Equipamentos “é parte do esforço
do governo para proteger a produção e os empregos”.
A presidenta referia-se, claramente, à gravidade
da crise econômica internacional que está fazendo “o
Mundo atravessar uma conjuntura econômica conturbada”, como ela mesma disse.
Ao chamar atenção para a gravidade desta crise,
a presidenta ressaltou a importância de tanto o governo como a sociedade ter consciência da gravidade do
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que o mundo está assistindo, e advertiu que se deveria
“evitar aventuras fiscais”.
Embora admitindo os perigos da crise que está
lá fora, mas certa de que o Brasil tem instrumentos
adequados para preservar sua saúde econômica, a
presidenta assegurou que seu governo tomará todas
as medidas necessárias para proteger a produção e
os empregos.
A presidente reforçou seu discurso, dizendo que
hoje “praticamos um modelo que se desenvolve sobre
bases sólidas e fincado em pés brasileiros”.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também afirmou que o pacote anunciado, de compra de
equipamentos, visa estimular a economia, e enfrentar
a crise europeia, que “está deprimindo o crescimento
do PIB mundial”.
Neste cenário, resumiu o ministro, o governo brasileiro está tomando medidas para ampliar os investimentos, estimular a demanda, aumentar a confiança
e acelerar o crescimento nacional.
Conforme Mantega, os equipamentos a serem
adquiridos pelo governo federal visam, ainda, fortalecer
as parcerias estabelecidas entre o Governo Federal e
os Estados e municípios.
Por meio do PAC Equipamentos, serão comprados oito mil caminhões, (para auxiliar regiões contra a
seca), três mil patrulhas agrícolas, duas mil ambulâncias, 8.570 ônibus (para garantir a ida dos estudantes
à escola), 3.591 retroescavadeiras e motoniveladoras
(para melhorar as estradas vicinais e o escoamento da produção), furgões, vagões de trem, blindados
(para reequipar as Forças Armadas) e mobiliário (para
equipar as escolas brasileiras), além de perfuratrizes
(para perfurações de postos em região de secas) e
odontomóveis (para a saúde).
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante,
também se pronunciou reforçando a adoção das aquisições como forma de o governo brasileiro enfrentar
a crise mundial.
Ele resgatou a história de compras do Ministério da Educação (MEC), destacando que, neste mês,
o governo federal comprou mais do que nos últimos
quatro anos.
Aloizio Mercadante levou os presentes à cerimônia, a trazer de suas memórias, imagens construídas
por um sem-número de reportagens, feitas em rincões
do país que, ao longo do tempo, mostraram a penúria
a que sempre esteve relegada a educação, especialmente a educação rural.
Aloizio disse, também, que muitos prefeitos foram
fechando escolas rurais país afora, por falta de transportes que levassem os alunos do campo em busca
do conhecimento.
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Sua afirmação, senhoras e senhores, se deu ao
mesmo tempo em que o ministro destacou que o Brasil
“tem uma das maiores economias do campo”.
Aloizio Mercadante disse, ainda, que, não somente na área rural, mas também, na urbana, ainda
há muitas crianças pobres e deficientes que não vão
à escola porque não dispõem de transportes.
Durante a cerimônia, ministros e prefeitos assinaram os Termos de Compromisso para a construção
de quadras esportivas, aquisição de ônibus e carteiras
escolares, caminhões e retroescavadeiras.
Srªs e Srs., quero destacar aqui, o benefício constante do pacote anunciado ontem, que é a construção
de mais de mil quadras esportivas.
Na minha visão, estas quadras poderão ajudar
e, muito, na redução da violência que vem invadindo
as grandes e até as pequenas cidades de nosso país.
Esse elevado índice de violência, que estamos
cansados de ver todos os dias, é o principal responsável pela extinção de nossa juventude atual.
Destaco, Por fim, colegas parlamentares, a informação do ministro Mercadante, de que todo o processo de aquisição dos equipamentos sociais se deu por
meio de um “Padrão Dilma de gerir a coisa pública”.
Desta feita, com transparência e por intermédio
de pregão eletrônico público, com registro de preços
e prestação de contas.
A transparência na conduta pública é, sem sombra
de dúvidas, uma exigência das sociedades civilizadas.
No caso do Brasil, aliado à transparência há, também, uma exigência cujo atendimento se faz urgente:
a adoção por todos os administradores públicos – federal, estaduais e municiais – de políticas públicas,
programas sociais e ações estratégicas que atinjam
direta e eficientemente a pobreza.
O governo da presidenta Dilma já deu mostras
inequívocas, do quanto persegue o fim da miséria. Mas
o fim deste mal, que ainda atinge milhares de cidadãos
e cidadãs, também é responsabilidade nossa.
O pacote de medidas, ontem anunciado, é um
ponto inicial. Espero, portanto, que ele estimule outras
iniciativas país a fora.
Era o que tinha para registrar acerca das melhorias na educação e no esporte brasileiros.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
Que Deus ilumine todos nós!
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 33
minutos.)
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Ata da 114ª Sessão, Não Deliberativa,
em 29 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Paulo Paim e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 29 minutos e encerra-se às 10 horas e 41 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência informa às Senadoras e aos Senadores que a sessão especial destinada a comemorar o
centenário de nascimento do escritor Jorge Amado foi
convertida em sessão solene do Congresso Nacional,
a realizar-se no dia 6 de agosto, às 11 horas, no plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.217,
de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o 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 instituições
comunitárias que atuam na educação do campo; altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor
sobre a assistência financeira da União, no âmbito
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento 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).
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº
10, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua
vigência foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 1º de agosto.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de
segunda-feira, dia 2 de julho.
Em 2 de julho, a sessão vai ser deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vamos aos oradores inscritos.
Como primeira oradora inscrita, a Senadora Ana
Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
É sempre uma satisfação: está um gaúcho na Presidência da sessão, e uma gaúcha usando a tribuna.
Depois da sua fala, vou convidar V. Exª para presidir,
e aí vai um gauchinho para a tribuna.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Gauchão, Senador Paulo Paim. Gauchão!
Caro Senador e amigo Paulo Paim, obrigada pela
saudação, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado.
Senador Paim, eu já abordei o tema ontem porque
participamos da cerimônia muito concorrida do lançamento do Plano Safra ontem, mas como falei em período
da comunicação inadiável, o tempo foi muito escasso.
Então, preferi voltar ao assunto porque o senhor
conhece bem e está agora, também, como eu, envolvido nesse trato das questões das consequências
prejudiciais que os embargos comerciais da Argentina
estão representando para um setor muito caro e muito
importante para a economia do nosso Estado, e somos, o senhor, o Senador Simon e eu, representantes
do nosso Estado na Casa da República.
Então, esse processo – e o próprio setor agropecuário – tem um peso relevante na economia do Rio
Grande do Sul, que começou há séculos com as charqueadas e hoje tem uma agricultura de alta precisão,
que é elogiada no mundo, com manejos tecnológicos
de preservação do meio ambiente e especialmente
com a aplicação de plantio direito na palha e curvas
de nível, a chamada agricultura de biotecnologia e
agricultura de alta precisão.
Então, é um Estado que promove, através das
suas grandes exposições, a vitrine da nossa produção
agropecuária, da agricultura familiar, do médio produtor, do grande produtor, em grandes eventos, como é
a Expointer, que está por se realizar agora, em agosto
e setembro, no mês de março se realiza Expodireto,
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em Não-Me-Toque, que é uma das feiras tecnológicas
mais importantes do País, se não a mais importante
no segmento, além das feiras regionais em todo o Estado, mostrando o potencial que o setor da produção
primária agrossilvopastoril, ou seja, agricultura, plantio
de florestas e também agropecuária, representa para
o conjunto da economia do Rio Grande do Sul, que
tem uma grande vocação exportadora.
Felizmente, também tivemos ex-Ministros da agricultura importantes – Cirne Lima, Francisco Turra, Pratini de Morais –, que deram uma excelente contribuição, e agora também o Ministério, comandado por um
gaúcho, nosso amigo, Deputado Mendes Ribeiro Filho.
Ontem, nós pudemos lá presenciar, junto com representantes de lideranças do setor agropecuário, como
o Presidente da Farsul, Carlos Sperotto, do Cláudio Bier,
Presidente do Sindicato de Máquinas e Implementos
Agrícolas e também, agora, Presidente interino da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, demonstrando exatamente a parceria que está sendo feita.
Por isso, volto ao tema hoje, Senador Paulo Paim.
Quem trabalha no campo, se dedica a agricultura, vai
entender o que começo a falar agora.
O ano para o agricultor e pecuarista, começou
essa semana.
Como acontece sempre nessa época, o Governo
lançou, ontem, o Plano de Agricultura e Pecuária para
a safra 2012/2013, o chamado Plano Safra.
Na prática, o anúncio desse plano significa traçar
o mapa dos investimentos e perspectivas de um setor
que é um dos carros chefes de toda a economia brasileira, em particular, claro, da economia do meu Estado
e do também do Senador Paim, o Rio Grande do Sul.
A atividade agrossilvopastoril é uma das que mais emprega no País, tal qual, na área urrbana, a construção
civil, e tem sustentado os números positivos da economia nos últimos anos, apesar dos castigos que a variação climática, seja pela seca, seja pela enchente, por
exemplo, vem impondo ao produtor. Aliás, os números
da seca que assolou parte das lavouras não só na região Sul, mas também na região Nordeste – e aqui cito
a Bahia do Senador Walter Pinheiro – já representou
uma queda substancial no desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, para revelar exatamente o peso
que a agropecuária tem sobre a economia, que vinha
apresentando números positivos exatamente em função
dos bons resultados da produção que vem do campo.
Ao participar do lançamento, ontem, do Plano
Safra, no Palácio do Planalto, eu senti, pela primeira
vez, posso dizer, nos últimos dez anos, uma sintonia
muito fina entre a Chefe do Executivo, a Presidente
Dilma Rousseff, o Ministério da Agricultura, conduzido
pelo nosso Deputado gaúcho Mendes Ribeiro Filho, e
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a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária,
presidida pela Senadora Kátia Abreu.
Falar a mesma linguagem, Senador Paulo Paim,
é fundamental para um país que é protagonista no processo da produção de alimentos, mas, mais do que
isso, um país que sabe que vive um momento em que
a produção precisa, continuamente, ser sustentável.
Estamos prestes a ter a mais rigorosa legislação
ambiental do mundo, com o novo Código Florestal,
que está em exame numa Comissão Mista, apreciando a Medida Provisória 571, formada por Deputados
e Senadores.
O agricultor brasileiro já tem a consciência de que,
sem o bom e adequado manejo da terra, em pouco
tempo a capacidade de produção se acaba, se exaure. É o caso das chamadas pastagens degradadas e
improdutivas, que eliminam a geração de renda e o
sustento da sua família. Portanto, o nosso agricultor
tem a consciência e a noção exata da importância da
preservação ambiental.
Das medidas de incentivo à produção anunciadas,
o destaque não fica só por conta da queda das taxas de
juros já muito relevante, que teve uma redução, passando de 6,75% para 5,5% ao ano. O volume de recursos
disponibilizados para a próxima safra, que se inicia já
no próximo dia 1º de julho, é de R$115 bilhões, 7,4%
maior do que o volume de recursos da última safra.
Aliás, a Presidente Dilma, pela palavra do Ministro
da Agricultura, disse que não faltarão recursos para a
safra deste ano e do próximo.
Desses recursos, Senador Paim – é aí que está a
importância desse plano –, dos R$115 bilhões, R$93,9
bilhões, ou seja, 81%, é de juro controlado do 5,5%.
É muito importante isso, porque, antes, era o inverso,
ficava um pouco só de juro controlado, e o resto de
juro de mercado. E, aí, na linguagem popular, o agricultor “se ferra”, porque o juro é muito alto, e, além do
mais, as instituições costumam usar a reciprocidade.
Você vai lá para tomar 100, aí ela oferece seguro, ela
oferece venda de carro, um financiamento, algum programa, ela sai de lá com 60 ou 70. Portanto, também
há esse lado do custo do dinheiro.
Claro que esse juro controlado, tendo aumentado
dessa forma e com apenas 18% disponibilizado com
juro de mercado, vai dar certamente um bom fôlego
aos agricultores.
Mas outro ponto importante desse plano é a previsão de um seguro agrícola bem mais amplo, fator de
segurança de renda para os agricultores, assunto de
vários pronunciamentos meus aqui no plenário e também de uma audiência pública feita neste ano na edição 2012 da Expodireto em Não-Me-Toque, que teve
a presença de um especialista, o hoje Vice-Presidente
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de Agronegócio do Banco do Brasil, ex-Senador Osmar
Dias, do PDT do Paraná. O Governo vai destinar também para o Programa de Subvenção do Seguro Rural
R$400 milhões com aumento de mais de 50%, comparado com recurso que foi liberado na safra passada.
O limite para o enquadramento do Proagro tambem
é significativo: passou de R$150 mil para R$300 mil. O
pagamento de adesão diminuiu de 4% para 3%, uma redução de 25%, e com essa nova política, o seguro, seja
privado ou do Proagro, deve cobrir até 30% do total da
área de produção. Ainda é pouco, mas ja é o primeiro
passo para darmos uma cobertura maior a toda a produçao agropecuária, que é o único setor de alto risco,
pois a gente nunca sabe qual é o humor de São Pedro
na hora do plantio ou da colheta da safra, Senador Paim.
O cooperativismo, um setor fundamental na área
da produção, mereceu atenção especial no discurso da
Presidente Dilma Rousseff. O compromisso do Governo
em apoiar as cooperativas de produção está na elevação do limite de financiamento de R$60 milhões para
R$100 milhões por cooperativa, através do Prodecoop; e
de R$25 milhões para R$50 milhões pelo Procap-Agro.
Outro tema relevante que merece destaque foi
quando a Presidente anunciou que o Governo Federal
vai criar uma agência de assistência técnica e extensão
rural para disseminar a aplicaçao das novas tecnologias. Nesse caso, a agência vai reunir os Ministérios da
Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, a Embrapa
e o conjunto de produtores rurais do Brasil com outras
instituições como a Esalq ou as universidades do nosso
Estado, um trabalho que vai agregar o valor da capacidade produtiva e também do conhecimento desenvolvido
pelos nossos pesquisadores, com novas variedades,
nova genética na área animal, garantindo a geração e
a troca de conhecimento tecnológico no campo.
A extensão rural é fundamental, Senador Paim.
A Embrapa é um centro de excelência em pesquisa
agropecuária, um orgulho para todos nós brasileiros
– e a propósito quero saudar o seu Presidente Pedro
Arraes pelo empenho com que tem se dedicado e toda
a equipe da Embrapa nessas pesquisas – mas não
adianta a Embrapa ter um número de pesquisadores
fazendo grandes descobertas, encontrando grandes
soluções tecnológicas por meio da pesquisa dos seus
investigadores científicos e não haver essa descoberta
transposta para a prática. É a extensão rural que leva
esse conhecimento científico para a ponta, lá para o
agricultor colocar na terra, seja uma semente, seja um
cruzamento animal para melhorar a genética na produção da bovinocultura, suinocultura, ou dos búfalos
igualmente, ou também na área dos frangos e suínos.
Então, é exatamente esse processo de integração en-
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tre a academina, no caso a Embrapa, e a aplicação
desses descobrimentos.
Entre tantos números e novidades anunciados,
foi possível perceber a preocupação da Presidente da
República com a garantia de melhores condições para
os produtores brasileiros e o reconhecimento das necessidades do setor.
Essa postura dá um ânimo novo para quem está
trabalhando na terra de sol a sol e vem construindo o
desenvolvimento crescente de uma agricultura brasileira
moderna e sustentável ambientalmente e também tem
garantido, com todos esses anos, não só o alimento
dos brasileiros com abastecimento e a estabilidade
dos preços, mas também, através dos excedentes
exportados, o alimento para o mundo e um equilíbrio
substancial da nossa balança comercial. Aliás, superavitária, essa balança comercial, graças à produção
dos produtores rurais brasileiros.
Nos últimos dez anos – esse número foi realçado pela Presidente Dilma Rousseff, com aplausos –,
enquanto a produção de alimentos aumentou 180%, a
área plantada cresceu apenas 30%. Mais e mais precisa ser feito para que o Brasil consolide a posição de
um dos maiores produtores de alimentos do mundo
com a preservação, com a sustentabilidade. Esse número significa que nós estamos produzindo mais em
menor área de terra.
Até 2030, também vale lembrar, a produção mundial de alimentos vai precisar aumentar até 70% para
dar comida a toda a população mundial, e o Brasil será
responsável por quase metade de toda essa produção.
Por mais que se avancem as novas fontes energéticas de produção e tecnologia, nada vai substituir
a comida tirada do campo.
Srªs e Srs. Senadores, eu saúdo a chegada do
Plano de Agricultura, que está oferecendo as condições e os instrumentos para que o agricultor aceite,
mais uma vez, o desafio do plantio e da colheita. Aliás, ele é um expert, ele é um especialista nisso. Mas o
plano não soluciona problemas do passado: passivos
financeiros, e não são poucos. A queda dos juros vai
facilitar, sem dúvida, a tomada de empréstimos para a
próxima safra, seja custeio ou investimento. Mas muitos
produtores ainda têm muita dor de cabeça com dívidas
de safras passadas.
Segundo informações do próprio Governo Federal, 95 mil produtores rurais estão inscritos na dívida
ativa da União, somando débitos de até R$9 bilhões.
Arroz e maçã estão entre esses passivos financeiros.
No caso do arroz – vou repetir depois, mais tarde –,
dos 30 mil contratos da safra de dois anos atrás, agora
são apenas 18 mil contratos. São 12 mil que saíram
por conta da incapacidade de acesso a novo crédito.
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É preciso renegociar dívidas antigas e a suspensão de cobranças e execuções judiciais para que os
produtores rurais possam tomar novos financiamentos.
Não estou, absolutamente, falando aqui, de nenhum modo, em anistia. Essa palavra não existe no nosso vocabulário. Estamos apenas defendendo e propondo condições para refinanciar a dívida, como qualquer
cidadão urbano faz quando tem um aperto financeiro:
vai à loja onde comprou o seu bem, onde financiou seu
automóvel e renegocia com a empresa o financiamento.
É isso que está se propondo para os agricultores, da
mesma maneira como se faz em qualquer circunstância.
Um setor a que tenho dado atenção especial pela
crise que vive hoje – que, aliás, vejo citado no plano – é
o dos produtores de suínos de todo o Brasil, especialmente de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do
Sul, mas Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rondônia também
enfrentam iguais problemas, assim como Mato Grosso
do Sul, onde estive e ouvi de produtores de Chapadão
do Sul que abandonaram a atividade pela incompatibilidade, pela falta de receita advinda dessa produção,
que é muito importante. Os produtores de suínos têm
a promessa do Governo de criação de linhas para a
retenção de matrizes com prazos mais dilatados de pagamento e da redução das taxas de juros. Mas a crise
é profunda e precisa de cuidados muito especiais. Há
quase dois anos, o setor sofre com as barreiras aplicadas pela Argentina, nosso vizinho, que parou de comprar a carne suína brasileira. E os suinocultores sofrem
também com a interrupção do comércio com a Rússia,
que alega problemas sanitários, o que é apenas uma
justificativa para não honrar compromissos da compra
do nosso produto. Muitos suinocultores já fecharam as
portas das propriedades e outros precisam de socorro
logo para garantir a venda do produto e evitar a falência
por conta dos prejuízos que estão levando: R$80,00 por
animal é o prejuízo.
No final do dia de quinta-feira, ontem, a imprensa
anunciou o fim dos embargos argentinos, com a liberação da entrada de vários produtos no vizinho país.
O comércio de carne suína está dentro desse novo
acordo de reabertura do comércio com a Argentina.
Nossos vizinhos se comprometem a reabrir o mercado,
a partir de hoje, para suínos, móveis, calçados, têxteis,
autopeças, pneus, linha branca e máquinas agrícolas.
Em contrapartida, o Brasil vai permitir a entrada de automóveis, batata, feijão e vinho. Já era hora. A paciência dos exportadores de todos esses setores havia se
esgotado, Senador Paulo Paim. V. Exª promoveu, na
CDH, uma produtiva audiência pública – e nós também
fizemos isso – debatendo as consequências desses
embargos argentinos para o setor industrial e para o
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emprego, sobretudo, que é a sua área de concentração
e preocupação. Haviam chegado ao limite da exaustão.
A própria declaração da Secretária, que representou o Mdic, é que o Governo brasileiro não estava nada
satisfeito com a situação provocada por essa demora
da Argentina na reabertura do mercado a produtos
brasileiros manufaturados ou de origem agropecuária,
como é o caso da carne suína.
O caso dos calçados também – V. Exª conhece bem
e abordou o assunto aqui na tribuna – é um problema
sério, porque é mão de obra. O calçado, como os produtos perecíveis, tem uma perecibilidade que é a moda.
Se não chegar na hora certa para o comércio vender, ele
sai da moda e passa a ser um produto perecível, com os
mesmos riscos de uma fruta ou mesmo da carne. Então,
esperamos que agora os argentinos e o governo da Srª
Cristina Kirchner cumpram o acordo, porque, em outras
vezes, a palavra foi dada, mas não foi respeitada.
Já assistimos a isso antes e vamos esperar que
os negócios voltem ao normal e se concretizem para
que possamos, de fato, comemorar alguma coisa e
dar também novo fôlego aos suinocultores, que têm
feito seu dever de casa, inclusive em matéria ambiental. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os
suinocultores que tinham um passivo ambiental muito
sério começaram a usar os dejetos na produção de
energia, o que é extremamente valioso do ponto de
vista da solução adequada para a questão ambiental.
De qualquer forma, teremos a chance de conferir qual será a repercussão desse novo acordo com
a Argentina para os suinocultores no dia 12 de julho,
em uma audiência pública, na agenda da Comissão
de Agricultura aqui no Senado, que é presidida pelo
Senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.
Os produtores de soja, maçã e arroz, especialmente do nosso Estado, o Rio Grande do Sul, Senador
Paim, também estão com problemas no pagamento
das dívidas, agravados pela ocorrência da seca, que
quebrou a safra de verão em algumas regiões, chegando a uma perda de 80%.
Desde o ano passado, tenho me dedicado, junto
com o Deputado Luis Carlos Heinze e o Deputado Renato Molling, que é o Coordenador da Bancada do Rio
Grande do Sul no Congresso Nacinal, e pedimos ao
Ministério da Agricultura uma resposta à situação crítica
que vivem esses produtores. Mas, quando levamos o
problema ao Ministro, era uma situação. Hoje, é outra.
Depois de somar as perdas acumuladas com a
estiagem, o endividamento dos produtores elevou ainda
mais. Só os produtores de arroz estão devendo mais
de R$3 bilhões, resultado dos prejuízos provocados
também pela seca e por outras circustâncias que não
convêm aqui agora examinar.
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Na safra de 2008 e 2009, os bancos financiaram
30 mil produtores de arroz. Contas feitas, é fácil perceber que, já na safra passada, apenas 18 mil contratos
foram firmados, ou seja, mais de doze mil arrozeiros
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram excluídos do crédito rural e os que conseguiram plantar
estão em extrema dificuldade para sobreviver.
A situação dos produtores de soja e maça não
é nada diferente da dos que plantam arroz, também
em função dessas mesmas dificuldades. Ou seja, o
Governo precisa renegociar as dívidas anteriores com
cada setor para que esses produtores, considerados
hoje inadimplentes, possam ter acesso a essas novas
linhas de financiamento.
Esperamos para os próximos dias o anúncio de
uma solução para o endividamento desses produtores.
Acredito na capacidade de negociação e também na
capacidade política do Ministro da Agricultura Mendes
Ribeiro Filho, que é sempre sensível a questões que
a ele são levadas e também tem conhecimento profundo dessa matéria.
O Governo Federal sabe que é preciso dar segurança ao produtor rural para que ele continue fazendo o que realmente sabe, que é produzir alimentos e
garantir o desenvolvimento sustentável para o nosso
campo. Aliás, na próxima semana, a Presidente Dilma
Rousseff e o Ministro Pepe Vargas, também do nosso
Estado, do seu Partido, da sua terra, ex-Prefeito de
Caxias do Sul, onde o senhor nasceu, Senador Paulo
Paim, estará lançando o Plano Safra da Agricultura
Familiar. Da mesma forma, o Governo virá com redução da taxa de juros para o financiamento de custeio
e investimentos nesse nível da produção e igualmente
aumento do volume de recursos.
Também entre os pequenos agricultores existe um
problema sério do passivo financeiro, isso levantado
pela Contag e pelos movimentos sociais, mostrando
a gravidade da situação trazida aqui para debate na
Comissão de Agricultura.
Outra garantia, a garantia de acesso ao conhecimento universitário é um tema que abordamos esta
semana nesta Casa. Senador Paim, com o seu voto,
com o meu voto e com o voto do Senador Pedro Simon, conseguimos aprovar uma medida provisória
que continha várias matérias, pelo menos três: uma do
regime diferenciado das contratações, que é aplicado
às obras do PAC; outra referente à questão do ensino
superior; e uma da aquisição de ações da Celg, que é
a Companhia de Energia do Estado de Goiás.
Apesar das críticas, eu também tenho esse entendimento de que o Governo costuma colocar num cesto
só assuntos ou, numa medida provisória, só assuntos
completamente diferentes e isso tem complicado aqui
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na relação especialmente com a oposição, que faz a
cobrança, como fiscalizadora que é, e é obrigação dela
fazer isso. E alguns Senadores independentes, como é
o meu caso, pensam que deveria centralizar em apenas
um tema uma medida provisória. Facilitaria o entendimento e também os próprios acordos políticos nesta Casa.
Ao colocar muitas coisas bem distintas, às vezes,
pode comprometer. Foi o caso do Projeto de Conversão nº 13, de 2012, que permite, entre outras coisas,
a troca de dívidas tributárias de universidades comunitárias por vagas gratuitas na área do ensino superior.
Essa é uma matéria importantíssima, especialmente para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Serão pagos 10% da dívida e os 90% restantes
serão transformados em bolsas de estudos, pelo período de 15 anos.
Há uma limitação, há um controle desses dados
e isso vai ampliar, ainda mais, o número de vagas no
âmbito do Prouni.
Uma solução em que todos ganham: as instituições mantêm as atividades – estavam correndo o risco
de fechar as portas –, a União recupera créditos tributários e os alunos pobres ganham uma maior oferta
de bolsas integrais de estudo.
Para participar do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de
Ensino Superior (Proies), as universidades devem
apresentar um plano de recuperação econômica e a
relação de bens que serão dados em garantia ao refinanciamento das dívidas, que poderão ser pagas em
180 parcelas mensais. Uma vez aprovado o pedido de
inclusão no programa, a instituição de ensino deverá
oferecer as bolsas integrais em sistema eletrônico de
informações mantido pelo Ministério de Educação
(MEC) a cada semestre do período de parcelamento.
Segundo o Presidente da Associação Brasileira
das Universidades Comunitárias, o Reitor Vilmar Tomé,
quatro universidades gaúchas já garantiram a adesão
ao programa: Unicruz, de Cruz Alta; Unijuí, do Município de Ijuí; Ulbra, instituição universitária de Canoas;
e a Urcamp, de Bagé
Aliás, os representantes dessas instituições estiveram em audiência com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, tratando desse problema, numa audiência extrapauta, para tentar antecipar esse programa.
Ao todo, no Brasil, cerca de 500 mil estudantes
serão beneficiados com essas bolsas de estudos e
poderão garantir o diploma universitário.
Em tempo de busca de competitividade, um solução criativa como essa, não poderia vir em melhor
hora. Até porque já estamos entrando no segundo semestre e os alunos e as famílias precisam programar
o acesso ao ensino superior. Aumentar as chances de
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acesso à universidade eleva a possibilidade de termos
mais qualidade no mercado de trabalho.
Aproveito, Senador Paim, para cumprimentar a
Ministra Ideli Salvatti, que se envolveu pessoalmente
na solução desse caso, chamando, inclusive, no dia
em que a matéria foi apresentada, as bancadas do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Estado que
ela também representa, para discutir e apresentar os
detalhes dessa medida provisória.
Foi um momento importante, relevante, de articulação política. Também houve uma grande participação de Deputados do meu Partido, Vilson Covatti e
Jerônimo Goergen, do Deputado Luiz Noé, do PSB, e
o Deputado Paulo Pimenta, do PT, sempre muito dedicados à questão do endividamente, que eu também
acompanhei, assim como V. Exª, e deu voto favorável
ontem para que a matéria fosse aprovada.
E eu queria, ao finalizar, Senador Paulo Paim,
fazer um registro muito especial. No lançamento do
Plano Safra ontem, as figuras – e antes era uma área
com que, às vezes, havia uma certa dificuldade de
convivência, pela forma como o exercício do poder
era feito – do Ministério do Meio Ambiente. E senhor
se lembra – deve-se lembrar – do ex-Ministro Carlos
Minc e do ex-Ministro Reinholds Stephanes; e, por
conta dessas questões ambientais, o Ministro Carlos
Minc, no seu arroubo juvenil, eu diria, dizia coisas e as
ouvia, pois quem diz o que quer ouve o que não quer.
Isso não é e não era conveniente.
A Ministra Izabella Teixeira não só tem conhecimento de causa, mas é uma pessoa que aplica a
inteligência, a competência e a sua racionalidade, no
trato de uma questão técnica, que é a questão do meio
ambiente. Ele teve um papel fundamental no Código
Florestal e agora na Rio+20.
Ela fez um registro, inclusive no dia em que se
debateu a Medida Provisória nº 571, cujo Presidente é
o Deputado Elvino Bohn Gass, para dizer a ele: eu não
estou entre aqueles que acharam que a Rio+20 foi um
fracasso, nem tampouco que foi um estrondoso sucesso. Foi uma conferência importantíssima. O Brasil teve
um avanço significativo, posicionou-se claramente e aí
se deve a participação do Ministério do Meio Ambiente
e do Ministério das Relações Exteriores. Isso porque
muitas críticas foram feitas; algumas delas, injustas.
Surpreendeu-me até o fato de que não houve
nenhum problema na logística para acomodar tantas
delegações estrangeiras importantes, mais de cem
delegações, e mais: acolher milhares de pessoas que
vieram, movimentos sociais que vieram de todo o
Brasil e de todo o mundo, para estar no Rio de Janeiro. Então, não houve nenhum problema na logística.
Foi um primeiro teste para o Rio de Janeiro mostrar a
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capacidade para a realização da Copa de 2014 e da
Copa das Confederações também, no ano que vem.
Mas a Ministra Izabella Teixeira, nessa interlocução, com senso de responsabilidade, sem olhar preconceituosamente o agricultor brasileiro como o único vilão
ou um vilão do meio ambiente, não só dá dignidade e
respeito ao cargo que exerce, mas respeito também a
todos os produtores rurais em relação à forma como
ela comanda o Ministério do Meio Ambiente.
Eu, particularmente, nesta semana, tive, Senador
Paim, um exemplo desse tratamento absolutamente respeitoso e disposto a colaborar. O Prefeito de Rio Grande,
Fábio Branco, do PMDB, procurou-me alarmado, preocupadíssimo, porque há um ano estão os pescadores,
mais de 1.200 pescadores, num problema de suspensão
da pesca por conta do tipo de rede que o Ibama acabou,
por portaria, a exigir. Essa determinação foi em função
do Nordeste, mas o nosso litoral é muito grande. As diferenças são enormes. O que é bom para o Nordeste
ou o que vale para o Nordeste não necessariamente
vale para o litoral sul do nosso Estado.
No corredor da Ala Nilo Coelho, ou seja, não foi
marcação de audiência nem nada, encontro a Ministra, exponho para ela a situação, no corredor, antes
das 8 horas da manhã, na terça-feira, para explicar o
que estava acontecendo. Ela imediatamente chamou
o Presidente do Ibama, que é gaúcho, Volney Zanardi,
que, na mesma hora, chegou ali e, no corredor, junto
com o Prefeito, com o representante da indústria da
pesca, com os armadores e os pescadores, conversaram longamente. A reunião se estendeu até as dez
da noite daquele dia, Senador Paim.
Ontem, houve uma reunião com o Ministro da
Pesca, nosso colega Marcelo Crivella, e a área do
Meio Ambiente para definir a questão e eles voltaram
para casa com uma traquilidade na sua atividade, que
tem alcance social, alcance econômico, uma atividade
em que tínhamos umas 30 empresas e hoje só temos,
mais ou menos, em torno de oito ou nove empresas no
setor de pesca. Isso significa menos empregos, menos
renda, menos desenvolvimento, numa área que é valor
agregado. Também corremos o risco de pegar o peixe in
natura dos países vizinhos, Argentina e Uruguai, ou de
outros lugares, que vem à nossa costa pescar os peixes
que deveriam ser pescados pelos nossos pescadores.
Assim, eu queria dar esse testemunho pessoal em
relação à forma como a Ministra Izabella Teixeira tratou
a questão. Faço isso em nome, inclusive, do Prefeito
Fábio Branco, pela forma como essa questão da pesca
em Rio Grande foi tratada de forma exemplar, e a Ministra merece o nosso reconhecimento. Aliás, ontem,
lá, quando o nome dela foi citado pela Senadora Kátia
Abreu, pela forma como a relação está sendo feita, de
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maneira madura, competente e respeitosa, ela foi vivamente aplaudida. Merecia os aplausos.
Obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia, pelo seu
pronunciamento.
Convido V. Exª neste momento a assumir a Presidência dos trabalhos.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Ana Amélia, que preside os trabalhos nesta manhã de
sexta-feira, eu antes mesmo de fala sobre o tema central
da minha fala nesta manhã, que é sobre a inclusão digital, o impacto social, as redes sociais e também sobre
um projeto de minha autoria que trata do Fust (Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações)
onde eu faço toda a argumentação ao longo da minha
fala para que a gente mude de 18% para 30% o percentual destinado à educação e principalmente pelo
sistema de computação, enfim, de Internet para todo o
nosso povo, principalmente os mais pobres.
Mas eu não posso deixar de elogiar a posição
firmada por todas as centrais sindicais, por todas as
confederações de trabalhadores, porque ontem vim à
tribuna e falei sobre o debate que o País está fazendo
– e felizmente agora parece que está fazendo – de um
tema que venho tratando há 12 anos, que é o fim do
fator previdenciário. E para mim foi gratificante saber
que, em pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados, o maior apelo da população é que a Câmara
vote o projeto de nossa autoria que acaba com o fator
previdenciário. Foram milhares e milhares de pessoas
que entraram no sistema da Câmara nesse período,
foi-me anunciado ontem a noite, depois que eu falei,
que a Câmara estava fazendo esse trabalho já algum
tempo e foi divulgado ontem que há um apelo enorme da sociedade brasileira, que percebeu que esse
fator é quase que um ato criminoso – quase que um
ato criminoso; veja bem que eu disse aqui agora e que
eu disse ontem, que eu considero a pior lei desde a
descoberta do Brasil. Porque é grave, é muito, muito
grave, não vou repetir aqui os argumentos.
E as centrais ontem, por unanimidade, reprovaram
essa ideia maluca de querer elevar a idade mínima para
70, 75 anos, mas são favoráveis, e V. Exª discutiu e dialogamos quando V. Exª ainda era jornalista, tanto comigo
como com o Pepe Vargas, que o meio termo seria 85, 95.
E o Presidente Lula concordou na época, era totalmente
favorável, só não foi aprovado porque, infelizmente, na
época, as centrais não se entenderam sobre esse tema,
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e agora felizmente há um amplo acordo que vai permitir que a mulher se aposente com 55 anos, desde que
tenha 30 anos de contribuição, e o homem com 60 ou
59, desde que ele tenha, claro, 36 de contribuição e 59
de idade, ou 35 de contribuição e 60 de idade.
Apenas estou voltando a esse tema, devido à
repercussão, em toda a imprensa nacional, no dia de
hoje, sob essa perspectiva. E está correto, corretíssimo – estão corretos, sim, e não ele somente, porque li
a matéria dele, mas todos os presidentes das centrais
–, porque não dá mais para ficar nessa enrolação de
dizer “Não, vamos reunir de novo, daqui a dois, três
meses”, e depois vem a campanha eleitoral, e depois
vem o segundo turno, e depois se diz, “Olha, é fim de
ano, não dá mais!”. As centrais estão pedindo, e o Presidente Marco Maia, que vem também da área sindical,
do meu sindicato casualmente – do meu, não, do nosso
sindicato, porque fizemos parte do mesmo Sindicato
dos Metalúrgicos de Canoas –, disse que vai colocar a
matéria em votação. E tem que colocá-la em votação,
já que é um acordo para essa proposta intermediária.
E quero repetir que ninguém está inventando
a roda. A fórmula 85/95, repito, que vai permitir que
a mulher se aposente com 55 anos e o homem com
59/60, já é aplicada para os servidores públicos. Há
anos que se pode optar, que se pode aposentar por
esse sistema. Nesse amplo acordo, e estou defendendo
a posição dos Deputados, nós estamos simplesmente estendendo isso para os trabalhadores do regime
geral da Previdência, pois, como dizia ontem e repito
agora, há um superávit anual de R$15 bilhões. Mas,
enfim, faço esse destaque.
E vamos ao tema, Srª Presidenta, que me dispus
a falar, hoje, pela manhã.
Srª Presidenta Ana Amélia, aos poucos, a sociedade brasileira vai percebendo o grande impacto que as
novas tecnologias da informação e das comunicações
vêm trazendo ao País, com velocidade constantemente
crescente, a cada ano que passa, melhorando, no meu
entendimento, a vida de grande parte da população.
A sociedade vai percebendo, mais ainda, o enorme
potencial dessas mesmas tecnologias em alargar o
âmbito das práticas ligadas à cidadania, pela própria
Internet, não somente no acesso à informação, mas
também por meio de inúmeras e inovadoras formas de
interação e de, até mesmo, porque não dizer, pressão,
como foi o caso, agora, do fator previdenciário, que, aos
poucos, quase que silenciosamente, silenciosamente...
Porque cada um, de dentro da sua casa, vai fazendo
o seu papel, pressionando, não somente Deputados e
Senadores, mas a própria sociedade a mudanças de
rumos em temas que esses milhares e milhões e milhões de pessoas entendem que devam ser alterados.
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Srª Presidente, esse movimento silencioso acaba
por provocar grandes e positivas mudanças na realidade da população. Uma delas, só como exemplo, é
o telefone celular, cuja massificação provocou, entre
outros efeitos relevantes, uma verdadeira revolução no
mercado dos serviços pessoais e domésticos. E já que
eu falo nisso, por que não dizer como está sendo interessante hoje, quando o tráfico nas ruas, nas avenidas,
enfim, está congestionado, o número de pessoas que,
via Internet, via esse sistema ágil de comunicação, começou a trabalhar a partir da sua própria residência.
Enfim, como eu dizia aqui, com ele o modo de
seleção, de contratação, de agendamento de inúmeros
serviços mudou sensivelmente. E os profissionais que
atendem essa demanda ganharam um grau enorme de
mobilidade, que jamais até sonharam ter no passado.
Mas hoje há essa facilidade.
E percebe-se o grande volume de atividades e
de trabalhos e de trabalhadores envolvidos, por exemplo, diaristas, eletricistas, encanadores, costureiros,
jardineiros, entre muitos outros que, via Internet, via
celular, acabam prestando serviço direto, sem nenhum
intermediário, sem ter que anunciar nos jornais, ali
naquele jornal escrito, ainda que hoje muitos já nem
estejam sendo mais escritos, já vão pela Internet, estão à disposição. Fica mais fácil, consequentemente,
eles terem acesso a novos contratos de trabalho direto.
Há uma magnitude enorme do efeito desse sistema.
Já a Internet, provavelmente a mais promissora
de todas essas novas tecnologias, a despeito de não
ter sido explorada numa fração sequer do seu potencial ainda, já é uma realidade de grande significação
no dia a dia da nossa gente, independentemente de
sua classe ou condição social.
Para os mais ricos, há uma infinidade de usos
consagrados, entre os quais posso citar as operações
de grandes movimentações financeiras, as articulações junto aos bancos e a possibilidade de compra
de um rol variado de produtos e também de contato
com os prestadores de serviços – e, naturalmente, aí,
de interagir com os mais diversos fornecedores, tanto
nacionais como estrangeiros.
Para os mais pobres, só para termos um parâmetro, não há tanta variedade, é certo. Mas, provavelmente, é muito maior o impacto potencial que têm os
serviços hoje disponíveis para melhorar a sua qualidade de vida, e na integração socioeconômica dessas
camadas da população ao desenvolvimento geral da
Nação; se contraposto ao efeito obtido na relação com
os demais extratos da sociedade.
Isso, Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, porque, para quem tem pouco, o pouco que se dá é um
acréscimo que conta muito mais. Assim, é profunda a
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influência desses novos serviços eletrônicos na vida
de segmentos menos favorecidos da sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito àqueles de
responsabilidade do poder público.
Sem a pretensão de ser exaustivo nesse tema,
posso citar aqui alguns que considero relevantes. Entre eles, certamente, está, por exemplo, todo o ciclo
de inscrição, de fornecimento de resultados e de implementação de parte do processo de matrículas nos
concursos públicos, por exemplo; no Programa Universidade para Todos (ProUni); em articulação com
ele, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que
funciona por ali como a sua porta de entrada. De fato,
tanto o ProUni quanto o Enem – que, além disso, ainda funciona como elemento de seleção ou de apoio à
seleção nos vestibulares da maioria das universidades
públicas brasileiras –, somente conseguiram viabilizar-se e influenciar, de modo significativo os níveis da
educação superior das camadas mais carentes por
se valerem, principalmente, da Internet. Certamente,
a amplitude que esses dois mecanismos acabaram
por apresentar seria bastante mais restrita sem essa
ferramenta, leia-se, a Internet.
Da mesma forma, os crescentes índices de utilização dos formatos não presenciais em curso de informação situados em todas as etapas da educação
escolar formal, e, principalmente, nos treinamentos e
capacitações ministradas no módulo livre, vem conseguindo baratear custos e, ao mesmo tempo, ampliar
pela Internet o alcance da educação no Brasil.
Hoje, pela Internet, você pode fazer cursos diretamente de dentro da sua casa.
Assim, embora exista um imenso campo a explorar na educação à distância, fato é que os métodos
não presenciais, em especial os baseados na web, já
estão transformando o panorama da área entre nós,
ou seja, estamos avançando um pouco mais na educação devido a esses instrumentos.
Eu diria até que não somente na dimensão escolar, mas também na capacitação laboral dos nossos
trabalhadores e para aqueles jovens, principalmente
que são estreantes no mercado de trabalho. E claro
que, independente de idade, todos, todos, estão se
articulando e interagindo pela Internet.
Na área dos serviços governamentais ao cidadão, o panorama é também bastante positivo. Cada
vez mais os serviços públicos estão sendo alocados
em proximidade ao grande público com o auxílio dessa tecnologia.
Em todos os níveis de governo, no âmbito da
União, dos Estados e dos Municípios, é possível consultar dados, solicitar provimentos e receber resultados por meio da Internet. Por exemplo, agora o Portal
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Transparência, com os vencimentos do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário que você encontra entrando
na Internet para todo o Brasil e para o mundo.
Todos nós, por meio de procedimentos hoje incorporados aos nossos hábitos, nos acostumamos já
a preencher e a pagar via Internet. As contribuições à
Previdência Social, sejam elas decorrentes do trabalho
doméstico, sejam fruto da atuação laboral como autônomos, enfim, a Internet ajuda – eu que falo tanto – a
nossa própria Previdência, facilitando o pagamento. Ou
ainda, porque não lembrar aqui, verificar saldos das
contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.
Da sua casa, você fica já sabendo, só entrando
na Internet, como está a sua conta do FGTS, entrando
no site da Caixa Econômica Federal, ou, por último,
acompanhar, na página da própria Secretaria da Receita Federal, a tramitação da sua declaração do Imposto de Renda – para os mais afortunados, todos nós
já fizemos a nossa declaração do Imposto de Renda
pela Internet – e também as perspectivas de recebimento da restituição das contribuições feitas a maior.
Como se vê, Srª Presidente, foi possível explicitar,
em algumas pinceladas e de modo concreto, as ricas
conexões existentes entre as novas tecnologias e as
prioridades sociais em relação ao mundo da educação e à ampliação das oportunidades de geração de
trabalho e de renda.
Vimos, além disso, sua importância na concretização de diversos serviços públicos de grande repercussão social, notadamente na dura realidade dos
que muito menos têm e, por isso, muito mais precisam
desses instrumentos.
Estamos apenas no começo desse processo, é
certo, mas já avançamos a um ponto em que a convicção quanto à escolha do caminho se torna cada
vez mais contundente, cada vez mais forte, cada vez
mais corajosa; e a certeza quanto ao bom termo da
jornada, firme, transparente e cristalina.
Contudo, resta um ponto de grande relevância a
ser resolvido: o acesso à rede mundial de computadores, a Internet, por parte das camadas menos favorecidas da população, que carecem de equipamentos, de
portas de entrada nas redes de telecomunicações e,
muitas vezes, da informação básica que lhes permita
a efetiva condição de usuários.
Ora, sabemos que, a despeito dos inúmeros esforços que vêm sendo envidados, eu diria, a quatro
mãos, pelo Governo e pela sociedade civil organizada, os custos dos equipamentos ainda são altos – e
aqui vai o meu apelo para que os custos, efetivamente,
sejam reduzidos –, e os acessos às redes são ainda

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

muito dispendiosos e raros no interior e na periferia
principalmente dos grandes centros.
Srª Presidente, os arquivos do Observatório Nacional da Inclusão Digital contemplam hoje uma centena de iniciativas na área dos acessos à Internet, além
de um útil banco de dados com referências técnicas e
operacionais sobre iniciativas bem sucedidas na área.
Dessas, 75 são públicas e 25 de responsabilidade da
sociedade civil. Distribuem-se, ao mesmo tempo, em
36 programas de abrangência municipal, 10 de alcance regional, 24 de âmbito estadual, e mais 30 com
escopo nacional.
Consistentemente com isso, pesquisa divulgada
no final do mês de maio último, pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil, demonstrou que a “inclusão digital”
está avançando no País para todas as camadas. A
quantidade de domicílios com acesso à Internet, por
exemplo, aumentou mais de 40% em um único ano,
no balanço de todas as regiões do País, passando de
27% para 38% de lares atendidos ao final de 2011.
Trata-se do maior crescimento registrado por esse
indicador, na história da Internet brasileira. A diversidade e a qualidade das conexões também aumentaram,
com destaque para o uso da Internet móvel, ou seja,
aquele feito via celular – por isso, eu iniciei falando dos
celulares – ou equipamento tablet conectado à rede
de telefonia móvel.
Esse crescimento foi da ordem de 240%, no mesmo período, o que significa que o percentual de uso
desse serviço triplicou em um ano apenas, passando
de 5% para 17% do total dos meios de conexão.
O acesso via banda larga móvel, com uso da conexão de melhor qualidade, conhecida como 3G, também aumentou, passando de 10% para 18% do total
de conexões. E, no mesmo diapasão, as velocidades
médias contratadas também aumentaram, sendo que
o percentual de domicílios com conexões entre 256
“quilobits por segundo” (Kbps) e um “megabit por segundo” (Mbps) passou de 18%, em 2010, para 29%,
ao final de 2011, num crescimento anual de mais de
60%. Isso mostra que o conjunto da população está
acompanhando passo a passo a importância desses
novos instrumentos.
Esse desempenho, Srª Presidenta Senadora Ana
Amélia, pode ser explicado, em boa proporção, pelo
lançamento do Programa Nacional de Banda Larga
(PNBL), de responsabilidade do Governo Federal,
que passou a oferecer Internet com velocidades de
“1 Mega” a preços populares, que variam de 29 a 35
reais por mês, dependendo de haver ou não a isenção do ICMS cobrado pelos Estados. Faço um apelo
a todos os Estados que deem isenção do ICMS para
que as camadas mais pobres possam usar cada vez
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mais essa ferramenta tão importante de comunicação,
interagindo na sua cidadania plena.
Também houve avanços na zona rural, onde o
número de domicílios com acesso cresceu 66,6%,
passando de 6% do total em 2010, para 10% no final
do período de pesquisa. No caso do acesso móvel, o
aumento foi ainda maior, tendo triplicado ao longo de
2011. Senadora Ana Amélia, eu digo sempre que se
engana quem pensa que V. Exª atua mais na área rural.
V. Exª atua em todas as áreas, e nós somos parceiros
nesses encaminhamentos.
Para ampliar ainda mais o acesso rural às tecnologias da informação e da comunicação, o Governo
vai licitar, neste mês de junho, a faixa de frequência
de 450 megahertz, iniciativa que vai permitir a expansão dos serviços de telefonia e de Internet no campo,
mesmo nas áreas mais remotas.
Parabéns ao Governo por essa iniciativa. Nós
todos sempre dizemos isto, que queremos que o homem e a mulher que produzem, que matam a nossa
fome – como se diz no linguajar popular, buscando uma
citação de V. Exª, Senadora Ana Amélia – repito, que
matam a nossa fome, nós que moramos nas cidades,
e são eles que ficam lá no campo. Então, essas novas
tecnologias têm que chegar mesmo ao campo. Por isso,
parabéns à iniciativa do Governo da Presidenta Dilma.
É muita coisa feita, decerto, mas ainda não o
suficiente! E digo isso, Srªs e Srs. Senadores, porque
há outra área que considero fundamental, já que falamos tanto no social, nessa relação que faço entre o
desenvolvimento social e as novas tecnologias: o que
poderíamos chamar de educação para a cidadania,
um campo ao mesmo tempo relevante, emergente e
urgente, no que diz respeito ao necessário aprimoramento de nossas práticas democráticas, econômicas
e de convivência social.
É bem possível que a educação seja, neste momento, o fator mais importante a influenciar o avanço da
cidadania, no Brasil, a partir de uma conexão bastante
clara que vejo nessa linha mais educação, mais renda
e mais cidadania. Eis o porquê da imensa importância
das novas tecnologias de inclusão social, do ensino
técnico, como formas de garantir capacitação, educação e, por meio delas, autonomia, justiça, distribuição
de renda, liberdade, transparência e democracia.
Disso dependem, meus amigos e minhas amigas,
as melhores possibilidades que temos de concretizar
avanços significativos rumo a uma sociedade mais
justa, mais fraterna, menos desigual, com responsabilidade sustentável e social. Disso depende, Srª Presidenta, muito do que esperamos de bom para o futuro
do nosso querido Brasil.
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Para terminar, eu gostaria de lembrar que, ainda
em 2004, apresentei proposta legislativa para alteração da Lei nº 9.998, de 2000, que institui o Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o
FUST, para determinar que pelo menos 30% desses
recursos sejam destinados, aplicados em educação.
Esse Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações, atualmente, destina somente 18%
dos recursos para educação. Tal quantia mostra-se
por demais modesta ante o desafio a ser enfrentado
por todos nós.
A informatização das escolas públicas não pode
tardar. Repito, o meu projeto visa garantir a informatização total das escolas públicas brasileiras. Isso não
pode tardar. Consequentemente, há, sim, que se destinar parcela maior dos recursos do Fust para a aplicação em educação. No mínimo, no mínimo, pelo nosso
projeto, vai para 30%. Esse projeto já foi aprovado por
unanimidade aqui, no Senado.
Como eu digo, não é só botar o computador, tem
de renovar. No mínimo a cada ano, os computadores
vêm mais modernos, são muito mais avançados. As
novas tecnologias chegam quase todos os dias. Por
isso, tem de ter um fundo que garanta essas inovações.
O meu projeto foi aprovado por unanimidade
aqui no Senado e se encontra na Câmara dos Deputados. Ele já foi aprovado em duas comissões e está
na última agora. Se aprovado, ele vai para sanção da
Presidenta Dilma.
Eu quero aqui cumprimentar o ex-Senador Azeredo, que lá,na Câmara comprou essa boa briga e tem
defendido – inclusive tem me comunicado – a aprovação também do projeto com rapidez.
Eu me refiro aqui ao Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais do Senado, o Senador Jayme
Campos, já que o seu irmão, o Deputado Federal Júlio
Campos, foi o relator do projeto. Ele foi relator do projeto, deu parecer favorável e fez mudanças construtivas
com emendas que qualificaram ainda mais o projeto.
Como percebemos, eu falei aqui de dois Senadores que não são da base do Governo, mas ambos
estão comprometidos com essa proposta que só vai
fortalecer o acesso dos pobres, enfim, das escolas
públicas, principalmente, ao sistema integrado via Internet, no âmbito nacional e internacional.
Senadora Ana Amélia, era essa a minha intenção
de dialogar hoje com o País, como V. Exª, aproveitando
o sistema de comunicação do Senado.
Ao mesmo tempo em que falo dessa ferramenta
tão importante que são a Internet e as redes sociais,
eu quero aqui, como já fizeram V. Exª e o Senador Simon, neste momento, pedir aos internautas que ajudem a fazer uma pressão democrática na Câmara dos
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Deputados – eu sei que essa é a vontade dos Deputados – para que liquidemos, eliminemos o famigerado
fator previdenciário e possamos garantir o reajuste real
aos aposentados e pensionistas, terminando como eu
comecei.
Eu aprovei, nas comissões do Senado e em todas as comissões, recursos. Agora, o projeto vai para
a Comissão Mista, da qual, neste ano, eu faço parte,
para garantir o reajuste dos aposentados com aumento
real e para garantir também caixa suficiente a fim de
que possamos, de uma vez por todas, ter uma alternativa para o fim do fator previdenciário.
Eu entendo que, pelas redes sociais, nós poderíamos realizar uma grande campanha – que as centrais
e as confederações já estão fazendo – de forma democrática e transparente, como vocês já fizeram no fim
do voto secreto, na chamada Lei da Ficha Limpa. Que
se faça também para o fim do fator previdenciário já!
O projeto já foi aprovado no Senado e está na
Câmara. É importante haver esse movimento das redes sociais, que, no meu entendimento, já começou,
porque milhares pediram que o Presidente Marco Maia
colocasse em votação. É preciso dar mais um impulso
para que outros tantos milhares e milhões de pessoas
peçam para acabar com essa injustiça que ainda existe
na legislação brasileira de retirar a metade dos salários
dos mais pobres que são do Regime Geral em que,
repito, há um superávit anual. Se for feita uma retrospectiva histórica, arrecadaram-se, no mínimo, R$15
bilhões no passado, no presente e, posso dizer, até
no futuro, mesmo acabando com o fator previdenciário.
Era isso, Srª Presidenta.
Agradeço a V. Exª.
Procurei ficar mais ou menos no seu tempo, que
foi em torno de 35 minutos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Paim, cumprimentos a V. Exª, primeiro, por acionar as redes sociais, que hoje têm um
poder de autoria – o cidadão tem esse poder. Elas
têm um poder enorme na massificação da informação e, como disse V. Exª, um apelo democrático, que
é a participação efetiva, a democracia direta. Essa é
a forma de fazer.
Isso tem dado muito resultado em vários dos movimentos, inclusive a Ficha Limpa nasceu pelas redes
sociais, e muitos outros processos estão acontecendo
e vão acontecer ainda. Temos falado sobre o processo
de cassação do mandato de um parlamentar colega
nosso aqui e assim por diante.
Esse é um movimento importante, porque envolve
uma questão social seriíssima, que é a questão dos
aposentados, do fator previdenciário e do reajuste. V.
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Exª tem sido incansável. Temos trabalhado muito, temos lutado. Sou sua parceira nesse processo.
E V. Exª também falou de uma questão que me
preocupa, porque o nosso Estado é muito grande. O
Rio Grande do Sul é um Estado enorme, maior que
muitos países europeus.
A questão da comunicação é outro problema a
ser resolvido. Na área rural, o jovem rural que está
estudando não tem acesso à Internet, que hoje é não
só um instrumento de acesso à informação e conhecimento, mas também entretenimento. Você pode acessar por ela um jogo de futebol, assistir a uma partida
que está mobilizando a Eurocopa, a essa partida da
Libertadores, que fez com que passássemos todos
a ser corintianos, até porque o adversário é um time
argentino, Senador. E aconteceu que, no último leilão
que a Anatel fez, não houve qualquer interessado em
banda larga para área rural lamentavelmente. Ou seja,
as empresas concessionárias da telefonia só querem
o filé mignon que são os grandes centros urbanos. Naquela região que o senhor conhece bem, passando por
Uruguaiana, Rosário do Sul, Santana do Livramento,
não há acesso. O senhor passa por aquelas estradas
longas e não funciona, não há linha, não há serviço de
celular, muito menos acesso à Internet. O que acontece? Se alguém tiver um acidente – não queremos que
ninguém se acidente, mas se houver, por infelicidade,
um acidente –, como vai-se comunicar? Acho que o
senhor se lembra bem daquele fato que recentemente aconteceu, daquele caminhoneiro que sobreviveu
comendo laranjas a um acidente grave. O caminhão
caiu e ele estava no interior do Paraná, numa estrada. Tinha um celular, mas onde estava não pegava. O
pai dele, quando o localizou, teve que andar muito até
chegar ao pedido de socorro para resolver o problema
do filho que estava salvo por um milagre: por ter comido as laranjas que ele carregava naquele caminhão.
Estamos falando de vida. A telefonia a gente não tem
ideia do quanto é importante. Quero cumprimentá-lo
por ter trazido esse tema e também por ter empoderado o cidadão para usar a rede social, defendendo
uma tese que V. Exª, ao longo do seu mandato como
Deputado e agora Senador, vem tratando, que é o direito dos aposentados. Cumprimento V. Exª, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo complemento ao
meu pronunciamento com exemplos práticos. Lembrar
o fato da laranja a que o Brasil todo assistiu deu um
brilho especial ao meu pronunciamento.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Obrigada, Senador Paulo Paim. Cumprimento V. Exª.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 441, de
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando a aprovação, por aquela Casa,
do Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2012, do
Senador Paulo Bauer (nº 584, de 2012, na Câmara
dos Deputados), que disciplina as relações jurídicas
decorrentes do § 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho
de 2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória
nº 552, de 1º de dezembro de 2011.
Comunica, ainda, que a matéria foi enviada ao
Presidente do Senado Federal para promulgação.
São os seguintes o Ofício e o Projeto:
Of. nº 441/12/PS-GSE
Brasília, 28 de junho de 2012
Assunto: Envio de PDC à Promulgação
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que a Câmara dos
Deputados aprovou na Sessão Plenária do dia 26-612, o Projeto de Decreto Legislativo nº 584, de 2012,
(PDS 277/12, na Casa de origem), que “Disciplina as
relações jurídicas decorrente do § 8º da Lei nº 10.925,
de 23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011”,
apreciado pela Câmara dos Deputados.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
promulgação.
Atenciosamente,– Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Disciplina as relações jurídicas decorrentes do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de
23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 2º
da Medida Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sem efeito as relações jurídicas
constituídas e decorrente de atos praticados com base
no § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de
2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº
552, de 1º de dezembro de 2011.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 28 de junho de 2012.–
Marco Maia Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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487

29149

488

29150

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

489

29151

490

29152

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

491

29153

492

29154

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

493

29155

494

29156

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

495

29157

496

29158

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

497

29159

498

29160

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

499

29161

500

29162

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

501

29163

502

29164

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

503

29165

504

29166

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

505

29167

506

29168

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

507

29169

508

29170

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

509

29171

510

29172

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

511

29173

512

29174

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

513

29175

514

29176

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

515

29177

516

29178

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

517

29179

518

29180

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

519

29181

520

29182

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

521

29183

522

29184

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

523

29185

524

29186

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

525

29187

526

29188

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

527

29189

528

29190

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho deSábado
2012 30
29191

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

529

Sábado
30 de29191
Junho
2012

530

29192

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

531

29193

532

29194

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

533

29195

534

29196

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

535

29197

536

29198

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

537

29199

538

29200

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

539

29201

540

29202

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

541

29203

542

29204

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

543

29205

544

29206

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

545

29207

546

29208

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

547

29209

548

29210

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

549

29211

550

29212

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

551

29213

552

29214

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

553

29215

554

29216

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

555

29217

556

29218

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

557

29219

558

29220

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

559

29221

560

29222

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

561

29223

562

29224

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

563

29225

564

29226

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

565

29227

566

29228

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

567

29229

568

29230

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

569

29231

570

29232

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

571

29233

572

29234

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

573

29235

574

29236

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

575

29237

576

29238

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

577

29239

578

29240

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

579

29241

580

29242

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

581

29243

582

29244

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

583

29245

584

29246

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

585

29247

586

29248

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

587

29249

588

29250

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

589

29251

590

29252

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

591

29253

592

29254

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

593

29255

594

29256

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

595

29257

596

29258

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

597

29259

598

29260

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

599

29261

600

29262

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

601

29263

602

29264

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

603

29265

604

29266

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

605

29267

606

29268

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

607

29269

608

29270

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

609

29271

610

29272

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

611

29273

612

29274

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

613

29275

614

29276

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

615

29277

616

29278

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

617

29279

618

29280

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

619

29281

620

29282

Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

621

29283

622

29284

Sábado 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 110, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 382 e 387, de 2010; 251, 420, 436,
446 e 447, de 2011; 2, 7, 14, 33, 37, 42, 45, 51, 57,
84, 89, 92, 100, 116, 120, 128, 129, 132, 136, 140 e
149, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 110/2012 – CCT
Brasília, 27 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em caráter terminativo, os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 382 e 387 de 2010; 251; 420; 436;
446 e 447 de 2011; 2, 7, 14, 33, 37, 42, 45, 51, 57,
84, 89, 92, 100, 116, 120, 128, 129, 132, 136, 140
e 149 de 2012.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Com referência ao Ofício nº 110, de 2012,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica que a Excelentíssima
Senhora Presidente da República adotou, em 27 de
junho de 2012, e publicou no dia 28 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 573, de 2012, que
abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
da Justiça, da Educação, da Saúde, dos Transportes,
do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Integração Nacional e
das Cidades, no valor global de R$ 6.843.701.650,00
(seis bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões, setecentos e um mil, seiscentos e cinquenta reais), para
os fins que especifica.
A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:

JUNHO 2012

Junho de 2012

MPV 573
Publicação no DO 28-6-2012
Emendas
até 4-7-2012
Prazo na Comissão
*
Remessa do Processo à CD
Prazo na CD
até 8-8-2012 (28º dia)
Recebimento previsto no SF
8-8-2012
Prazo no SF
9-8-2012 a 22-8-2012 (42º dia)
Se modificado, devolução à CD
22-8-2012
Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD
23-8-2012 a 25-8-2012
(43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de
26-8-2012 (46º dia)
Prazo final no Congresso
9-9-2012 (60 dias)
*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida
a comunicação do Supremo Tribunal Federal
ao Congresso Nacional na sessão do SF de
15 de março de 2012, e feita a comunicação
à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 442
e 443, de 2012, do Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados, comunicando o envio à sanção dos
Projetos de Lei do Senado nºs 306, de 2009; e 170,
de 2000, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 442/12/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 nº 510, de 2011 do
Senado Federal (PLS nº 306/09 nessa Casa), que “Institui o dia Nacional do Compromisso com a Criança, o
Adolescente e a Educação”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
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Of. nº 443/12/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 nº 4.219, de 2001,
do Senado Federal (PLS nº 170/00 nessa Casa), que
“Altera dispositivo de Lei nº 7.116, de 26 de agosto
de 1983, para tornar gratuita a emissão de carteira de
identidade no caso que menciona”.
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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) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 45,
de 2012 (nº 291/2012, na origem), da Presidência da
República, submetendo à apreciação do Senado a indicação da Senhora Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes para exercer o cargo de Diretora da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
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nhora Presidente da República as Mensagens nºs 66
a 70, de 2012-CN (nºs 292 a 296, de 2012, na origem),
encaminhando os seguintes Projetos de Lei do Congresso Nacional:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 29-6-2012
Até 4/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 12/7
prazo para apresentação de emendas;
até 17/7
prazo para publicação e distribuição
de avulsos das emendas apresentadas; e
até 15/8
prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
Os projetos vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
As matérias serão publicadas em avulsos e no
Diário do Senado Federal de 30 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 146 a
149, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos
Avisos nºs 27, 28, 30 e 31, de 2012, respectivamente,
e recomendando seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 146/2012/CAE
Brasília, 5 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 27ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 4 de junho, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 27 de 2012 (nº
162/GMF), de 24 de maio de 2012, do Ministério da
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41
da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório
contendo as características das operações de crédito
analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de
abril de 2012, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e a
relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente foi
encaminhado aos membros da Comissão por meio do
Of. CAE nº 23/2012 – Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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Of. nº 147/2012/CAE
Brasília, 5 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 23ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 5 de junho, foi dado conhecimento à
Comissão do Aviso nº 28 de 2012 (nº 55/2012 – BCB),
de 28 de maio de 2012, do Banco Central do Brasil,
encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei
nº 9.069/95, o demonstrativo das emissões do Real
referente ao mês de abril de 2012, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº
23/2012 – Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
Of. 148/2012/CAE
Brasília, 5 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 27ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de junho, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 30 de 2012 (nº 494-Seses-TCU-Plenário), de 23 de maio de 2012, do Tribunal
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC-016.325/20117, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária
de 23-5-2012, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentam. O Acórdão em questão é referente ao
acompanhamento da operação de crédito autorizada
pela Resolução nº 6 de 2011 desta Casa. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do OF. CAE nº 23/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 149/2012 – CAE
Brasília, 5 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 27ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 5 de junho, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 31, de 2012 (nº
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499-Seses-TCU-Plenário), de 23 de maio de 2012,
do Tribunal de Contas da União, encaminhado cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC-017.628/2011-3, pelo Plenário daquela Corte,
na Sessão Ordinária de 23-5-2012, bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão
em questão é referente ao acompanhamento da
operação de crédito autorizada pela Resolução nº 7
de 2011 dessa Casa. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
23/2012 – Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Avisos nºs 27, 28, 30 e 31, de 2012, vão
ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, darei por
encerrada a presente sessão.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se em 2 de julho, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia
21.06.2012)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.04.2012)
Prazo final prorrogado: 5.7.2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

2
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 instituições comunitárias que atuam
na educação do campo; altera a Lei nº 10.880,
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a
assistência financeira da União no âmbito do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento 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 Relator Revisor: Senador José Pimentel (PT/
CE), favorável à Medida Provisória, nos termos
do Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2012.
(Lido no Senado Federal no dia 29.6.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de:
5.5.2012)
Prazo final prorrogado: 1º.8.2012
3
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,
naquela 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
Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça
e Cidadania.
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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 Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça 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 Emenda à Constituição nº 86, de 2007, que tramita
em conjunto.
5
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 Deputados e Senadores).
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer 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 Cidadania, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen):
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Subemenda (Substitutivo),
que apresenta.
7
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 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
8
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 signatário 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 so-
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cial, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
9
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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 494,
de 2009; e 148, de 2011 (isenção de IPI em
bens adquiridos para serviços de reciclagem).
10
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, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).
11
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 502, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 148, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).
12
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
13
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
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da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).
14
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 522, de 2012, do Senador Clésio
Andrade, 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 Assuntos
Econômicos (exclui do salário de contribuição
valores pagos em indenização de alimentação
e transporte).
15
REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, 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, Justiça e Cidadania.
16
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(distribuição de recursos públicos federais para
a agricultura familiar).
17
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2012, do Senador Valdir
Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
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REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 536, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 522, de 2007; 620, de
2011; e 182, de 2012, por regularem matéria
correlata (ausência do empregado ao serviço).
19
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 547, de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 413,
de 2005; 172, de 2006 (apensado ao Projeto
de Lei do Senado nº 635, de 2007) e 304, de
2009 (apensado ao Projeto de Lei do Senado
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nº 127, de 2010), todos Complementares, por
regularem matéria correlata (Sistema Financeiro Nacional).
20
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 576, de 2012, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (proibição da venda de produtos de tabaco
em determinados locais).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 41
minutos.)
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(vinculados a outra matéria), que não constam nesta resenha.
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0DWpULDVDSUHFLDGDVSHOR6HQDGR)HGHUDO
D
0DWpULD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD
3(&

(PHQWD
$OWHUDDUHGDomRGRFDSXWGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDGLVSRUVREUHD
FRPSRVLomRGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

9DOGLU5DXSS



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&kPDUDGRV
'HSXWDGRV



0DWpULD0HGLGD3URYLVyULD7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDQDtQWHJUD7RWDO
0DWpULD
039


(PHQWD
$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGD'HIHVDQRYDORUGH5
 TXDUHQWDPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFD

0DWpULD3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDQDIRUPDGH3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR7RWDO
0DWpULD

3/9

(PHQWD
$XWRUL]DD&HQWUDLV(OpWULFDV%UDVLOHLUDV6$(/(752%5$6DDGTXLULURFRQWUROH
DFLRQiULRGD&(/*',675,%8,d26$&(/*'LQVWLWXLR3URJUDPDGH(VWtPXOR
j5HHVWUXWDUDomRHDR)RUWDOHFLPHQWRGDV,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRU352,(6
DOWHUDDV/HLVQV$GHGHDEULOGHGHGHQRYHPEURGH
GHGHGH]HPEURGHGHGHMXQKRGH
GHGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHGHGH
MXQKRGHGHGHDEULOGHGHGHDJRVWRGH
GHGHQRYHPEURGHGHGHMXQKRGHGH
GHDJRVWRGHHGHGHGH]HPEURGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDGRDU TXDWUR DHURQDYHV++j)RUoD$pUHD
%ROLYLDQD


3/&

'LVS}HVREUHDHODERUDomRHRDUTXLYDPHQWRGHGRFXPHQWRVHPPHLRV
HOHWURPDJQpWLFRV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$QJHOD
*XDGDJQLQ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

(OFLRQH
%DUEDOKR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

([SHGLWR
-~QLRU



$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
$OWHUDD/HLQGHGHQRYHPEURGHSDUDHVWHQGHUDRFDWDGRUGH
FDUDQJXHMRREHQHItFLRGRVHJXURGHVHPSUHJRGXUDQWHRSHUtRGRGRGHIHVRGD
HVSpFLH

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

9HGDDUHDOL]DomRGHFRQFXUVRS~EOLFRH[FOXVLYRSDUDDIRUPDomRGHFDGDVWURGH
UHVHUYD

3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHR3ODQRGH
%HQHItFLRVGD3UHYLGrQFLD6RFLDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDGLVSRUVREUHRYDORU
PtQLPRGR$X[tOLR$FLGHQWH

3DXOR3DLP



3/6

$OWHUDD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 DSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQ
GHGHPDLRGHSDUDWRPDUREULJDWyULDDYDFLQDomRDQWLWHWkQLFDSDUD
RVWUDEDOKDGRUHVGDFRQVWUXomRFLYLO

3DXOR'DYLP



3/6

'LVS}HVREUHDFRQFHVVmRGHILQDQFLDPHQWRjVHQWLGDGHVRSHUDGRUDVGH6HUYLoRGH
5DGLRGLIXVmR&RPXQLWiULDTXHPLJUDUHPSDUDVLVWHPDGLJLWDO

0DUFHOR
&ULYHOOD



3/6

$FUHVFHQWDHDRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGHSDUDGLVSRU
VREUHDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOQRVDFLGHQWHVRFRUULGRVQRWUDEDOKRWHPSRUiULRRX
WHUFHLUL]DGRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

9DOGLU5DXSS



3/6

$OWHUDD/HLQTXHGLVS}HVREUHRFRQWUROHVDQLWiULRGRFRPpUFLRGH
GURJDVPHGLFDPHQWRVLQVXPRVIDUPDFrXWLFRVHFRUUHODWRVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD
3/6

(PHQWD
,QVWLWXLD3ROtWLFD1DFLRQDOGH&RPEDWHj3LUDWDULDGH3URGXWRV6XEPHWLGRVj
9LJLOkQFLD6DQLWiULD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

+XPEHUWR
&RVWD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

$FUHVFHQWDDRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGH /HLGH([HFXomR
3HQDO SDUDHVWDEHOHFHUTXHDSHQDSHORFRPHWLPHQWRGHFULPHKHGLRQGRVHUi
FXPSULGDHPSHQLWHQFLiULDIHGHUDOGHVHJXUDQoDPi[LPDDWpDSURJUHVVmRSDUDR
UHJLPHVHPLDEHUWR

0DUFHOR
&ULYHOOD



3/6

$VVHJXUDQDVHPSUHVDVGHPDLVGHGX]HQWRVHPSUHJDGRVDHOHLomRGHXP
UHSUHVHQWDQWHGHVWHVQDIRUPDGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

0DULVD
6HUUDQR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$QJHOD3RUWHOD



5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD
3/6

(PHQWD
'HFODUDFRPR3DWULP{QLR&XOWXUDO,PDWHULDOGR%UDVLODOHQGDGH0DFXQDtPDTXHVH
LQWHJUDjVWUDGLo}HVKLVWyULFDVGH5RUDLPD

0DWpULD6XEVWLWXWLYRGD&kPDUD'RV'HSXWDGRV$R3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
6&'


(PHQWD
$OWHUDD/HLQGHGHPDUoRGHREMHWLYDQGRWRUQDUPDLVHILFLHQWHD
SHUVHFXomRSHQDOGRVFULPHVGHODYDJHPGHGLQKHLUR

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&kPDUDGRV
'HSXWDGRV
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
3'6

(PHQWD
'LVFLSOLQDDVUHODo}HVMXUtGLFDVGHFRUUHQWHVGRGRDUWGD/HLQGH
GHMXOKRGHLQWURGX]LGRSHORDUWGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGH
GH]HPEURGH

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DXOR%DXHU



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVH
'HIHVD
1DFLRQDO



¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3'6

$SURYDRWH[WRGDVHPHQGDVj&RQYHQomRGR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD
5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR %,5' 

3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD5HS~EOLFDGD7XUTXLDVREUHR7UDEDOKR5HPXQHUDGRGH'HSHQGHQWHV
GH0HPEURVGH0LVV}HV'LSORPiWLFDVH5HSDUWLo}HV&RQVXODUHVDVVLQDGRHP
$QFDUDHPGHRXWXEURGH

3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHD8QLmR(XURSHLD
VREUH,VHQomRGH9LVWRVGH&XUWD'XUDomRSDUD3RUWDGRUHVGH3DVVDSRUWHV
&RPXQVDVVLQDGRHP%UX[HODVHPGHQRYHPEURGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD5HS~EOLFDGH&DPHURXQVREUHR([HUFtFLRGH$WLYLGDGH5HPXQHUDGD
SRU3DUWHGH'HSHQGHQWHVGR3HVVRDO'LSORPiWLFR&RQVXODU0LOLWDU$GPLQLVWUDWLYR
H7pFQLFRFHOHEUDGRHP%UDVtOLDHPGHDJRVWRGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/(63257,9$(
$57(6$1$/'(&$5$3$-ÏSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH&DPHWi(VWDGRDR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$$5,=21$'(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH0RMX(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj%(,-$)/255$',2',)862/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH,WDLWXED
(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(025$'25(6'2
-$5',0&5,67,1$285235(72(3257$/'(0,1$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR-RVpGRV&DPSRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',23(3(5,
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
6mR0LJXHOGR2HVWH(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5('(,17(*5,'$'('(
5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH7DXEDWp(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
48$7,78%$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH,WXHWD
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
6(1$'25(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6HQDGRU-RVp%HQWR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',275$16$0e5,&$'(
623$8/2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d26$15$,081'(16('(
&2081,&$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6mR5DLPXQGR1RQDWR(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$92=/,95(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH6mR/XGJHUR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',27,0%Ï/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH5RGHLR(VWDGRGH
6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(
3,5$668181*$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3LUDVVXQXQJD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)Ç1,;5$',2',)862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,WDMREL(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'$&,'$'(
'($5,&$1'89$'(5$',2',)862SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$ULFDQGXYD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$%(1(9,'(6)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH%HQHYLGHV(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2$0,*26'$5È',2'(
9(5(',1+$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
9HUHGLQKD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2%(1(),&(17(
('8&$7,9$1292+25,=217(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH*XDUXOKRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(5È',2
62-22SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7RUUHV
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7(55$)0/7'$0(SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH7DLOkQGLD(VWDGRGR
3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2(0,6625$'$%$55$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH%DUUD%RQLWD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRDR,167,7872'(35202d2($d2
62&,$/)5$1&,6&23(5(,5$'266$1726SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3LO}H]LQKRV(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRj025(,5$&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&DPSR%HOR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRj5È',2)0&21&Ï5',$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH7UrV
/DJRDV(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',2&/8%('(
269$/'2&58=/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH2VYDOGR&UX](VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2(79%$1'(,5$17(6
'(&$03,1$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQD
FLGDGHGH&DPSLQDV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj25*$1,=$d2'26025$'25(6'(
3,5,78%$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
5$0$/+(16('(&2081,&$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH-RmR5DPDOKR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',248(5Ç1&,$'(6$172$8*8672
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH
6mR0DUWLQKR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2)$55283,/+$'(
&2081,&$d2&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH)DUURXSLOKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6%&5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH,SL[XQDGR
3DUi(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLD
7HFQRORJLD
,QRYDomR
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDDR*29(512'2(67$'2'(
*2,È6$*Ç1&,$*2,$1$'(&2081,&$d2$*(&20SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH*RLkQLD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj3$5$Ë62)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
6HEDVWLmRGR3DUDtVR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2(7(/(9,62
%$1'(,5$17(6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLD
7HFQRORJLD
,QRYDomR
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj(035(6$5$',2)Ð1,&$
2852%5$1&2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH7HXW{QLD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&/8%('(9$/(1d$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH9DOHQoD(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj321721257(5È',2)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
)UHGHULFR:HVWSKDOHQ(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj79(5È',2&,'$'()0SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&HUHV(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2,0,*5$17(6'(
78592/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH7XUYR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7968%$e/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH)HLUDGH6DQWDQD(VWDGR
GD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d26Ï&,2&8/785$/
,%,3(78%$$6&,%SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6DQWD5LWDGH&iVVLD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj$.$78)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6DSHDoX(VWDGRGD
%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2,1'(3(1'(17(/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
/DMHDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj9,35È',2(7(/(9,62
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH,WDQKDpP(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2,7$3(0$)0'(
6$17$0$5,$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWD0DULD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2&(1752(67(/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&DQWDJDOR
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'('(6(192/9,0(172
$57Ë67,&2,17(/(&78$/(62&,$/'(3$5$1$Ë%$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DUDQDtED(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5('(68/0$72*5266(16(
'((0,6625$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGD
PpGLDQDFLGDGHGH$SDUHFLGDGH7DERDGR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj(035(6$'(5$',2',)862
.$5$1'È/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH1DYLUDt(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)862(675(/$
32/$5/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH0DUDFDt(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRDR&(1752-29(0'($d2
&2081,7È5,$&(-$&SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH&XUUDOLQKRV(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$'(
620$57,1+2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6mR0DUWLQKR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',23257$/'268/)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
5RQGD$OWD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2(7(/(9,62%(/20217(/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$OWDPLUD(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7(55$)0/7'$0(SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH;LQJXDUD(VWDGRGR
3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2(7(/(9,62%(/20217(/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
9LJLD(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'(&2&$/'26$/9(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&RFDOGRV$OYHV(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$&$&,48(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH&DFLTXH'REOH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj/0*&2081,&$d®(6/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH0DQRHO
9LWRULQR(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
$6$'285$'$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj(035(6$'(5$',2',)862$/)$
&(17$852/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH$OPHULP(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&,'$'('(%$6726
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH%DVWRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj)81'$d23$8/2%(=(55$'(6286$
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR-RVpGR3LDXt
(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'26
$0,*26($0,*$6'(785,$dÒSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7XULDo~(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
&$1$%5$9(16('('(6(192/9,0(1726Ï&,2&8/785$/$&&$'(6&
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR-RmRGD
&DQDEUDYD(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5È',2',)862
&2081,7È5,$('8&$7,9$'(3('5$6*5$1'(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3HGUDV*UDQGHV(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5È',2&2081,7È5,$
%52&+,(5SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
%URFKLHU(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2$0,*26'(&$7$6$/7$6
'$1258(*$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&DWDV$OWDVGD1RUXHJD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj*$=(7$&2081,&$d®(6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH
6DQWD&UX]GR6XO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',2,0%,$5$
'($5$;È/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH$UD[i(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVFXUWDVQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH
6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&8/785$7$3(5(16(
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
7DSHUD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(5È',2
&2081,7È5,$$/7(51$7,9$)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR*DEULHO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
$/7(51$7,9$'(-25'Æ1,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH-RUGkQLD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'(%5$=/Æ1',$$5&2%5$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%UD]OkQGLD'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'('(5È',2
&$5,-Ï6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH&RQVHOKHLUR/DIDLHWWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj%,&8'$$662&,$d2(0'()(6$'$
48$/,'$'('(9,'$'20(,2$0%,(17(('23$75,0Ð1,2+,67Ï5,&2
&8/785$/($57Ë67,&2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGR5LRGH-DQHLUR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj&$1$/(75$160,66®(6
,17(59/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGH
GH1RYD)ULEXUJR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
5$',2',)8625$'21$)5$1&,6&$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH'RQD)UDQFLVFD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'2$552,2'23$'5(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$UURLRGR3DGUH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
&$5,-,1+2)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6REUDGLQKR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2,*8$7(0,)067(5(2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH%HEHGRXUR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$)0
*8$-(58%$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
*XDMHUX(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$75Ç6
3$6626/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH7UrV3DVVRV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',262/8,=/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH6mR/XL]
*RQ]DJD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6$),5$5$',2',)862/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$UDXFiULD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(62
/8,='21257(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6mR/XL]GR1RUWH(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

744
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JUNHO3 2012
Terça-feira
27

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(=5&2081,&$d®(6/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3DVVRGR
6REUDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj()&2081,&$d®(6/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH$OWR*DUoDV
(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172$57Ë67,&2(&8/785$/'(*8,5$7,1*$SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*XLUDWLQJD(VWDGRGH0DWR
*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj$1'5Ð0('$5$',2',)862
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3HORWDV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLD
7HFQRORJLD
,QRYDomR
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj$&$,$%$(0,6625$6
,17(*5$'$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH&DPSR*UDQGH(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
'($3$5(&,'$'27$%2$'2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH$SDUHFLGDGR7DERDGR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&/8%('(,1'$,$/
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH
,QGDLDO(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',26$17,$*2/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH6DQWLDJR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/-(686/,%(57$'25'(*$/92SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*DOYmR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2(7(/(9,62
%$1'(,5$17(6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQD
FLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj)81'$d25È',2('8&$7,9$'(
%$5&(/21$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&DUDYHODV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$0216(1+250$12(/3(5(='(6&$136'(
2&$8d863SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
2FDXoX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26$0,*26'(5,2
'2&(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH5LR'RFH
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2$85,/Æ1',$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH1RYD
/LPD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'('(&8/785$
5È',23$5(&,6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH3RUWR9HOKR(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&8/785$'2
125'(67(6$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH&DUXDUX(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2*(5$/'(025$'25(6
'2/27($0(172)/25(67$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH1RYD)ULEXUJR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/(
&2081,7È5,$9,'$129$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH5HGHQWRUD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5%6796$17$526$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH6DQWD5RVD
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',21212$,/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH1RQRDL
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',26,03$7,$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH&KDSDGD
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2$1'$,È/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWR
$QW{QLRGH-HVXV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$35Ï
'(6(192/9,0(172'(0217(1(*52SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH0RQWHQHJUR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d®(65È',2&2081,7È5,$&85,)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DQWD/X]LDGR3DUi(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2-85,7,'(3$5$&$78
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
3DUDFDWX(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
9$/('2-85,*8(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
3HGUD3UHWD(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2-26e'(3$,9$
1(772SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
(VWHLR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2*8$5$1</7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3DFDMXV
(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$1257('(5$',2',)862
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH0LPRVRGH*RLiV(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d26(55$1$&2081,7È5,$±
$6(5&20SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
)UDQFLVFRGH3DXOD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',26$17$526$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH6DQWD
5RVD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj)81'$d262&,('$'(&2081,&$d2
&8/785$(75$%$/+2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQV
QDFLGDGHGH6mR&DHWDQRGR6XO(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)81'$d25È',2('8&$7,9$
48$'5$1*8/$5SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5('(&(17522(67('(
5È',2(7(/(9,62/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVH
LPDJHQVQDFLGDGHGH&DPSR*UDQGH(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj)81'$d2('8&$7,9$(&8/785$/
$/7(51$7,9$'(5$',2',)862SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQV
HLPDJHQVQDFLGDGHGH6mR/RXUHQoR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$'(&2081,&$d262
0,*8(/'2$5$*8$,$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH1RYD&UL[iV(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5('(129$)0'(5$',2',)862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
0RUDGD1RYDGH0LQDV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/'('285$',1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH'RXUDGLQD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

:HOOLQJWRQ
'LDV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD
356

(PHQWD
,QVWLWXLQRkPELWRGR6HQDGR)HGHUDOD)UHQWH3DUODPHQWDUGH3ROtWLFDVVREUHÈOFRRO
H'URJDV

¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

356

,QVWLWXLR3UrPLR0pULWR$PELHQWDODVHUFRQIHULGRDQXDOPHQWHSHOR6HQDGR)HGHUDO

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



356

'HQRPLQD0XVHX+LVWyULFR6HQDGRU,WDPDU)UDQFRR0XVHX+LVWyULFRGR6HQDGR
)HGHUDO

-RVp6DUQH\



356

$XWRUL]DR0XQLFtSLRGH7ROHGR 35 DFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPD$JrQFLD)UDQFHVDGH'HVHQYROYLPHQWR $)' QRYDORUGH
DWp¼ QRYHPLOK}HVHTXDWURFHQWRVHVHVVHQWDHWUrVPLOHXURV 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6HUJLSHDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR %LUG 
QRYDORUGHDWp86 VHWHQWDPLOK}HVHGX]HQWRVHVHWHQWDHFLQFRPLO
GyODUHVQRUWHDPHULFDQRV 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR7RFDQWLQVDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORU
GHDWp86 QRYHQWDHQRYHPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRV
GD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV
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0DWpULD0HQVDJHP VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU+8*2&$5/26
6&+(8(50$11-XL]GR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR56SDUD
FRPSRUR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKRQRFDUJRGH0LQLVWURHPYDJDUHVHUYDGD
DMXt]HVGHFDUUHLUDGDPDJLVWUDWXUDWUDEDOKLVWDGHFRUUHQWHGDDSRVHQWDGRULDGD
0LQLVWUD5RVD0DULD:HEHU&DQGLRWDGD5RVD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU$/(;$1'5('(
628=$$*5$%(/0217(-XL]GR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
5-SDUDFRPSRUR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKRQRFDUJRGH0LQLVWURHPYDJD
UHVHUYDGDDMXt]HVGHFDUUHLUDGDPDJLVWUDWXUDWUDEDOKLVWDGHFRUUHQWHGD
DSRVHQWDGRULDGR0LQLVWUR0LOWRQGH0RXUD)UDQoD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRUD$6686(7(
'802175(,60$*$/+(6-Xt]D)HGHUDOGR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD
5HJLmR')SDUDFRPSRUR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDQRFDUJRGH0LQLVWUDQD
YDJDGHFRUUHQWHGDDSRVHQWDGRULDGR0LQLVWUR$OGLU*XLPDUmHV3DVVDULQKR-XQLRU

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjFRQVLGHUDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU/8,=('621
)(/75,0SDUDH[HUFHURFDUJRGH'LUHWRUGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGD6HQKRUD$1$'(
2/,9(,5$)5$=2SDUDH[HUFHURFDUJRGH&RQVHOKHLURGR&RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD&$'(GR0LQLVWpULRGD-XVWLoDFRP
PDQGDWRGHWUrVDQRVQDYDJDGR6HQKRU2ODYR=DJR&KLQDJOLD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjFRQVLGHUDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU('8$5'2
32178$/5,%(,52SDUDH[HUFHURFDUJRGH&RQVHOKHLURGR&RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD&$'(GR0LQLVWpULRGD-XVWLoDFRP
PDQGDWRGHGRLVDQRVQDYDJDGR6HQKRU&DUORV(PPDQXHO-RSSHUW5DJD]]R

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

6XSHULRU
7ULEXQDOGH
-XVWLoD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
2)6

(PHQWD
,QGLFDomRGR6HQKRU0LQLVWUR)UDQFLVFR&kQGLGRGH0HOR)DOFmRSDUDFRPSRUR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoDQRELrQLRFRQIRUPHGLVS}HRLQFLVR,,GR
DUW%GD&RQVWLXLomR)HGHUDO

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUHPQRTXHGLVS}HD5HVROXomRQGHDSXEOLFDomRGH
KRPHQDJHPGHQWURGDFROHomR*UDQGHV9XOWRVTXH+RQUDUDPR6HQDGRDRH[
6HQDGRU*HW~OLR'RUQHOOHV9DUJDV

3HGUR6LPRQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGD5HVROXomRQGHGR6HQDGR)HGHUDODLQVHUomR
GHELRJUDILDHREUDGR([6HQDGRU3DXOR*XHUUDFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGDFROHomR
*UDQGHV9XOWRVTXH+RQUDUDPR6HQDGR

-RVp6DUQH\



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVRGHVDSHQVDPHQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGR
QGHHGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHDILPGHTXH
WHQKDPWUDPLWDomRDXW{QRPDSRUYHUVDUHPVREUHPDWpULDGLYHUVD

)OH[D5LEHLUR
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVRGHVDSHQVDPHQWRGR3/6QGHTXH
VHHQFRQWUDWUDPLWDQGRHPFRQMXQWRFRPR3/6QGH

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQDIRUPDGRGLVSRVWRQRFDSXWGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODWUDPLWDomRFRQMXQWDGD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQ
GHFRPD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH Mi
WUDPLWDQGRHPFRQMXQWRFRPDV3(&QVHGH SRUYHUVDUHP
VREUHPDWpULDVFRUUHODWDV

-RVp3LPHQWHO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

'HIHULGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWUR
GR7UDEDOKRH(PSUHJRVREUHILVFDOL]DomRGHUHODomRGHWUDEDOKRQR(VWDGRGR
$PD]RQDV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDRPLQLVWUR
GR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRUQRkPELWRGR'HSDUWDPHQWRGH
2SHUDo}HVH&RPpUFLR([WHULRUDFHUFDGDLPSRUWDomRGDMXWDHGDPDOYD
FRQVLGHUDQGRDIDYRUiYHOFRWDomRGRGyODUDRVSDtVHVH[SRUWDGRUHVËQGLDH
%DQJODGHVK

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDRPLQLVWUR
GD)D]HQGDQRkPELWRGD5HFHLWD)HGHUDODFHUFDGDLPSRUWDomRGDMXWDHGD
PDOYDFRQVLGHUDQGRDIDYRUiYHOFRWDomRGRGyODUDRVH[SRUWDGRUHVËQGLDH
%DQJODGHVK

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDV
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWUR&KHIHGR*DELQHWHGH6HJXUDQoD,QVWLWXFLRQDO*HQHUDO
-RVp(OLWR&DUYDOKR6LTXHLUDDUHVSHLWRGHQRWtFLDVGRIRUQHFLPHQWRGH
LQIRUPDo}HVHVWUDWpJLFDVjHPSUHVD6WUDWIRU

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDRPLQLVWUR
GD6D~GHQRkPELWRGD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD$QYLVDVREUH
DVSROtWLFDVS~EOLFDVUHODWLYDVjLQWHQVLILFDomRGRFRPEDWHFRQWUROHHILVFDOL]DomR
GRVPHGLFDPHQWRVIDOVLILFDGRVHRXDGXOWHUDGRVTXHHQWUDPQRSDtVRXPHVPR
TXHVmRSURGX]LGRVHPWHUULWyULRQDFLRQDO

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVLQFLVR,DOtQHDDHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
LQIRUPDo}HVDRPLQLVWURGR(VSRUWHVREUHDQRWtFLD9HUEDS~EOLFDILQDQFLDFDUUHLUD
GHQHWRGH)LWWLSDOGLQRV(8$GLYXOJDGDQREORJGR-RVp&UX]82/

3DXOR%DXHU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDRPLQLVWUR
GR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRUVREUHRSURFHVVRDFHOHUDGRGH
TXHGDQRVtQGLFHVGHSURGXomRLQGXVWULDOGD=RQD)UDQFDGH0DQDXV=)0
SHUFHELGRVSULQFLSDOPHQWHQRVVHWRUHVGHDOLPHQWRVHEHGLGDVPDLV
HVSHFLILFDPHQWHRVHWRUGHUHIULJHUDQWHVHQDSURGXomRGHFRQGLFLRQDGRUHVGHDU

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWVLQFLVR,DOtQHDDHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
VHMDPVROLFLWDGDVLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD3UHYLGrQFLD6RFLDODFHUFD
GRHQGLYLGDPHQWRSUHYLGHQFLiULRGRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURV

&DVLOGR
0DOGDQHU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
GLVSRVWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODRPLQLVWURGH
(VWDGRGRV7UDQVSRUWHVQRkPELWRGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHV
$177FySLDVGRVUHODWyULRVGHILVFDOL]DomRQRVWUHFKRVIHUURYLiULRVGD0DOKD6XO
GXUDQWHRDQRGH

5REHUWR
5HTXLmR



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
FRPELQDGRFRPRGLVSRVWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOLQIRUPDo}HV
DRPLQLVWURGH(VWDGRGDV5HODo}HV([WHULRUHVVREUHDo}HVGR*RYHUQREROLYLDQR
FRQWUDEUDVLOHLURVUHVLGHQWHVQD%ROtYLDQDUHJLmRGHIURQWHLUDFRPR%UDVLO

-RUJH9LDQD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
'HIHULGDSHOD0HVD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
FRPELQDGRFRPRGLVSRVWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOLQIRUPDo}HV
DRPLQLVWURFKHIHGR*DELQHWHGH6HJXUDQoD,QVWLWXFLRQDOVREUHDo}HVGR*RYHUQR
EROLYLDQRFRQWUDEUDVLOHLURVUHVLGHQWHVHPWHUULWyULREROLYLDQRQDUHJLmRGHIURQWHLUD
FRPR%UDVLO

-RUJH9LDQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDPVROLFLWDGDVLQIRUPDo}HV
DR0LQLVWURGH(VWDGRGRV7UDQVSRUWHVDFHUFDGHREUDGHGXSOLFDomRGHXPWUHFKR
GD%5

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGH
VHMDDSUHFLDGRSHOD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLDDOpPGD
FRPLVVmRFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDO

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
WUDPLWDomRFRQMXQWDGRV3URMHWRV3/6QGH3/6QGH3/6
QGHH3/6QGHSRUYHUVDUHPVREUHDPHVPDPDWpULD

-RVp3LPHQWHO



546

5HTXHUXUJrQFLDSDUDR3URMHWRGH5HVROXomRQGH

/LGHUDQoDV
3DUWLGiULDVH
0HVD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGH
MXQKRGHSDUDSDUWLFLSDUGD&RQIHUrQFLDGD2185LRQDFLGDGHGR5LR
GH-DQHLURFRPRPHPEURGD&RPLVVmR([WHUQDTXHUHSUHVHQWDUiR6HQDGR
QDTXHOHHYHQWR

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDU0LVVmRFRPRLQWHJUDQWHGD&RPLVVmR([WHUQD
FULDGDSDUDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOQD&RQIHUrQFLDGD2185LRQD
FLGDGHGR5LRGH-DQHLURQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGHFRP{QXVSDUD
HVVD&DVD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDSDUWLFLSDUGHPLVVmRFRP{QXVSDUDD&DVDFRPRPHPEURGD
&RPLVVmR([WHUQDSDUDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOQD&RQIHUrQFLDGD2185LR
QDFLGDGHGR5LRGH-DQHLURQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH

%ODLUR0DJJL



546

6ROLFLWDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGRVVHJXLQWHV3/63/63/6
3/63/63/63/63/6
WRGRVFRPSOHPHQWDUHV

:DOWHU
3LQKHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
GLVSRVWRQRDUWLQFLVR,,DOtQHDFGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHMXQKR
GHFRPREMHWLYRDSDUWLFLSDUFRPRPHPEURGD&RPLVVmR([WHUQDSDUD
UHSUHVHQWDUR6HQDGRQDFRQIHUrQFLDGD2185LRGDVROHQLGDGHGHDEHUWXUD
GR(QFRQWURGD,QG~VWULDSDUDD6XVWHQWDELOLGDGH

/XL]+HQULTXH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
GLVSRVWRQRDUWLQFLVR,,DOtQHDFGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHD
GHMXQKRGHSRUWHUVLGRGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGD&RPLVVmR([WHUQD
GHVWLQDGDDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOQRkPELWRGD&RQIHUrQFLDGDV1Do}HV
8QLGDVVREUHR'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOD5LRQR5LRGH-DQHLUR5-

6pUJLR6RX]D



546

5HTXHUHPHPDGLWDPHQWRDR5HTXHULPHQWRGHDSURYDGRHPGH
PDLRGHTXHD6HVVmR(VSHFLDOVROLFLWDGDQRVWHUPRVGRDUWGR5,6)D
VHUUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHGHGLFDGDDHQWUHJDUDVRFLHGDGHD/HLQ
GHGHPDLRGH/HL-RDQD0DUDQKmRVHMDDGLDGDSDUDGDWDDVHU
GHILQLGDSRVWHULRUPHQWH

0DJQR0DOWD



546

6ROLFLWDRUHH[DPHGR546SHOD&5(

(GXDUGR
6XSOLF\



546

6ROLFLWDRUHH[PDHGR546SHOD&5(

(GXDUGR
6XSOLF\
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
GLVSRVWRQRDUWLQFLVR,,DOtQHDFGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHD
GHMXQKRGHSRUWHUVLGRGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGD&RPLVVmR([WHUQD
GHVWLQDGDDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOQRkPELWRGD&RQIHUrQFLDGDV1Do}HV
8QLGDVVREUHR'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOD5LRQR5LRGH-DQHLUR5-
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GR$PD]RQDVSHORVDQRVGHVXDFULDomR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRDRPXQLFtSLRGH7HIpSRU
HVWDUFRPHPRUDQGRDQRV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRDRPXQLFtSLRGH&D[LDVGR
6XO 56 SHORVDQRVGHVXDIXQGDomR

3DXOR3DLP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH
6ROLGDULHGDGHH$SRLRjDSUHVHQWDGRUD;X[D0HQHJXHOSHODVXDDomRFRUDMRVDHP
HQWUHYLVWDDRSURJUDPD)DQWiVWLFRGD5HGH*ORERGH7HOHYLVmRQRGLDGHPDLR
GHTXDQGRDGPLWLXSXEOLFDPHQWHWHUVRIULGRDEXVRVH[XDOQDLQIkQFLDHQD
DGROHVFrQFLD

&RPLVVmRGH
'LUHLWRV
+XPDQRVH
/HJLVODomR
3DUWLFLSDWLYD



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRHFRQRPLVWDHSURIHVVRU
GRXWRU$UPDQGR'LDV0HQGHVRFRUULGRQRGLDGHMXQKRGH

&ULVWRYDP
%XDUTXH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRDRSURJUDPD$PD]{QLD
$JRUDGR$PD]RQ6DWHPSUHVDGR*UXSR5HGH$PD]{QLFDSHODFRPHPRUDomR
GHVHWHDQRVGHDWLYLGDGHV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRj5iGLR&OXEH3DULQWLQV
SHORVDQRVGHVXDIXQGDomR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
¬SXEOLFDomRSDUDTXHSURGX]DHIHLWRV7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$OYDUR'LDV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DXOR'DYLP



:HOOLQJWRQ
'LDV



9DOGLU5DXSS



$QJHOD
3RUWHOD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DXOR'DYLP



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWV,DHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDP
VROLFLWDGDVQRHVWULWRSUD]RFRQVWLWXFLRQDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD
)D]HQGDDUHVSHLWRGRVLQFHQWLYRVHFRQ{PLFRVRXGHVRQHUDo}HVILVFDLV
FRQFHGLGRVSHOR*RYHUQR)HGHUDODR(VWDGRGH6mR3DXORGHVGHRDQRGH

&DVLOGR
0DOGDQHU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRV
DUWV,DHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDP
VROLFLWDGDVQRHVWULWRSUD]RFRQVWLWXFLRQDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGR
'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRUDUHVSHLWRGRVLQFHQWLYRV
HFRQ{PLFRVILQDQFHLURVHOHJDLVTXHR*RYHUQR)HGHUDOFRQFHGHDR(VWDGRGH
6mR3DXORDFRPSDQKDGDVGRVGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVEHPFRPRR
GHWDOKDPHQWRGDVLPSRUWDo}HVGHVVH(VWDGRGHVGH

&DVLOGR
0DOGDQHU



0DWpULD

546

(PHQWD
5HTXHUDSURUURJDomRGRSUD]RGHIXQFLRQDPHQWRGD&RPLVVmR3DUODPHQWDUGH
,QTXpULWRFULDGDSHOR5HTXHULPHQWRQGHSRU QRYHQWD GLDVDSDUWLU
GHGHMXQKRGHHTXHVXDSUHYLVmRGHJDVWRVVHMDDFUHVFLGDHP5
 FHPPLOUHDLV 

3XEOLFDGD7RWDO
0DWpULD
546

(PHQWD
5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9272'($3/$862DRHVFULWRUSDUDQDHQVH'$/721
-e562175(9,6$1DJUDFLDGRFRPR35Ç0,2&$0®(6

'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWLQF,,HDUWLQF,GR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
UHWLUDGDHPFDUiWHUGHILQLWLYRGR5HTXHULPHQWRQGH

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,GR5,6)DUHWLUDGDGR356QGH

546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHWLUDGDHPFDUiWHUGHILQLWLYRGD3(&GH


546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODUHWLUDGDGR3URMHWRGH/HLQGHGHDXWRULDGDUHTXHUHQWH

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

546

(PHQWD
5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,DOtQHD&LWHPGR5HJLPHQWR,QWHUQR
TXHVREUHDVPDWpULDV3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHH3URMHWRGH/HL
GR6HQDGRQGHVHMDRXYLGDWDPEpPD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRV
H/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDDOpPGDVFRPLVV}HVFRQVWDQWHVQRGHVSDFKRLQLFLDO

3UHMXGLFDGD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
,QGHIHULGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj
PLQLVWUDFKHIHGD&DVD&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDUHVSHLWRGD&RPLVVmR
GD9HUGDGH

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR
PLQLVWURFKHIHGD6HFUHWDULD*HUDOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDDUHVSHLWRGD
&RPLVVmRGD9HUGDGH

5DQGROIH
5RGULJXHV



JUNHO
2012
40 Terça-feira
3

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

757
Julho de 2012

0DWpULD5HTXHULPHQWRGH/LFHQoD7RWDO
Arts. 13; 40 (sem ônus); 43, I; e 43, II
546
156-A/2012-M
226/2012-M
227/2012-M
228/2012-M
229/2012-M
230/2012-M
231/2012-M
232/2012-M
233/2012-M
234/2012-M
235/2012-M
236/2012-M
237/2012-M
238/2012-M
239/2012-M
240/2012-M
241/2012-M
242/2012-M
243/2012-M
244/2012-M
245/2012-M
246/2012-M
247/2012-M
248/2012-M
249/2012-M
250/2012-M
251/2012-M
252/2012-M
253/2012-M
254/2012-M
255/2012-M
256/2012-M
257/2012-M
258/2012-M
259/2012-M
260/2012-M
261/2012-M
262/2012-M
263/2012-M
264/2012-M
265/2012-M
266/2012-M
267/2012-M
268/2012-M
269/2012-M
270/2012-M
271/2012-M
272/2012-M
273/2012-M
274/2012-M
275/2012-M
276/2012-M
277/2012-M
278/2012-M
279/2012-M
280/2012-M
281/2012-M
282/2012-M
283/2012-M
284/2012-M

$8725
Marta Suplicy
Epitácio Cafeteira
João Vicente Claudino
Paulo Bauer
Casildo Maldaner
Blairo Maggi
Mário Couto
Zezé Perrella
Fernando Collor
Francisco Dornelles
Maria do Carmo Alves
João Ribeiro
João Ribeiro
Ana Amélia
Maria do Carmo Alves
Humberto Costa
Fernando Collor
Jorge Viana
Mário Couto
Vital do Rêgo
Cássio Cunha Lima
Renan Calheiros
Pedro Simon
João Capiberibe
Kátia Abreu
Mário Couto
Maria do Carmo Alves
Eduardo Amorim
Ricardo Ferraço
Zezé Perrella
Marta Suplicy
Benedito de Lira
Delcídio do Amaral
Ana Rita
Humberto Costa
Magno Malta
Paulo Bauer
Inácio Arruda
Eduardo Lopes
Cássio Cunha Lima
Jayme Campos
Acir Gurgacz
Clésio Andrade
João Capiberibe
Sérgio Petecão
Jorge Viana
Cícero Lucena
Cícero Lucena
Jorge Viana
Renan Calheiros
João Ribeiro
Kátia Abreu
Inácio Arruda
Sérgio Petecão
João Capiberibe
Eduardo Amorim
Blairo Maggi
Blairo Maggi
Clóvis Fecury
Cristovam Buarque

5,6)
43, II
43,I
43,I
13
13
13
13
13
13
13
13
43, I
43, I
13
13
13
13
43, II
13
43, I
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
43, II
13
13
43,II
13
13
40
13
13
13
13
13
13
13
40

3(5Ë2'2
26.04
21.05 a 30.05
28.05 a 11.06
05.06 e 06.06
05.06 e 06.06
14.06
05.06
05 e 06.06
05.06
05 e 06.06
05.06
15.05 a 28.05
29.05 a 27.06
11.06
06.06
06.06
06.06
06.06
06.06
05.06 e 06.06
05.06
06.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06 e 12.06
11.06
11 e 12.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
11.06
13 e 14.06
15.06 a 17.06
13.06
14.06
13.06
14.06
18.06 a 22.06
14.06
14.06
24 a 26.06
14.06
03.07
04 e 05.07
11 a 14.06
15 a 21.06

),1$/,'$'(
Licença Particular
Licença Saúde
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Missão
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Missão

758
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

546
285/2012-M
286/2012-M
287/2012-M
288/2012-M
289/2012-M
290/2012-M
291/2012-M

$8725
Cícero Lucena
Mozarildo Cavalcanti
Eduardo Suplicy
Renan Calheiros
Walter Pinheiro
Mozarildo Cavalcanti
Ciro Nogueira

5,6)
13
13
40
13
13
43,I
-

3(5Ë2'2
14.06
07 a 13.06
16, 18 e 19.06
14.06
18 a 20.06
21 e 22.05
-

292/2012-M
293/2012-M
294/2012-M
295/2012-M
296/2012-M
297/2012-M
298/2012-M
299/2012-M
300/2012-M
301/2012-M
302/2012-M
303/2012-M
304/2012-M
305/2012-M
306/2012-M
307/2012-M
308/2012-M
309/2012-M
310/2012-M
311/2012-M
312/2012-M
313/2012-M
314/2012-M
315/2012-M
316/2012-M
317/2012-M
318/2012-M
319/2012-M
320/2012-M
321/2012-M
322/2012-M
323/2012-M
324/2012-M
325/2012-M
326/2012-M
327/2012-M
328/2012-M
329/2012-M
330/2012-M

Armando Monteiro
Mozarildo Cavalcanti
Aécio Neves
Marta Suplicy
Sérgio Petecão
Cristovam Buarque
Cícero Lucena
Wellington Dias
Garibaldi Alves
Eduardo Amorim
Delcídio do Amaral
Clésio Amaral
Angela Portela
Humberto Costa
João Ribeiro
Ana Rita
Ana Rita
Eduardo Lopes
Roberto Requião
Jarbas Vasconcelos
Roberto Requião
Wellington Dias
Renan Calheiros
Luiz Henrique da Silveira
Benedito de Lira
Romero Jucá
Romero Jucá
Lídice da Mata
Valdir Raupp
Lobão Filho
Jayme Campos
Ricardo Ferraço
Humberto Costa
Casildo Maldaner
Cássio Cunha Lima
Fernando Collor
Clóvis Fecury
Benedito de Lira
Aécio Neves

13
13
13
43, II
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
43,I
13
13
13
13
43,I
13
13
13
13
13
13
13
13
13
43, II
13
13
13
13
43, II
13
13
13
13

11.06
25.06 a 02.07
09.07 a 12.07
26.06
26.06 a 29.06
27.06 a 29.06
26.06 a 28.06
26.06
26.06 a 28.06
26.06 a 28.06
26.06 a 28.06
26.06
04.07 a 08.07
26.06
26 a 29.06
27.06 e 28.06
04.07 a 08.07
02.07
04.07 e 05.07
11.06 a 13.07
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
02.07
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
02.07
02 a 05.07
28.06
26.06 a 29.06
19.06
02.07

JUNHO3 2012
Terça-feira
41

),1$/,'$'(
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Missão
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Retirada do Requerimento
206/2012-M
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL

Resenha
D

6HVV}HV&RQMXQWDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
Tipo de sessão

Quantidade

&RQMXQWD



&RQMXQWD6ROHQH



Total

02

Resenha Consolidada
D


6HVV}HV&RQMXQWDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
Tipo de sessão

Quantidade

&RQMXQWD



&RQMXQWD6ROHQH



Total

13
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6HVV}HV5HDOL]DGDV
D
Sessão

Data/Hora/Local

Finalidade

&RQMXQWD6ROHQH

jVKRUDV
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDO 

'HVWLQDGD DF RPHPRUDU R& HQWHQiULRG H- DQDU\1 XQHV SLRQHLURH SULPHLUR
*RYHUQDGRUGR$PDSi

&RQMXQWD6ROHQH

jVKRUDV
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDO 

'HVWLQDGDDFRPHPRUDUR'LD0XQGLDOGR0HLR$PELHQWH

$WRVGR3UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
Nº

SXEOLFQR'28
GH 

SXEOLFQR'28
GH 

SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 

Assunto
23UHVLGHQWHGD 0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRS DUiJUDIR~QLFRGRD UWGD5 HVROXomRQGH 
&1ID]VDEHUTXHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHGH]HPEURGHTXH$OWHUDD/HLQGHGHMXQKR
GHUHODWLYDjFR QWULEXLomRGR3ODQRGH6HJXULGDGHGR6HUYLGRU3~EOLFRSURUURJDDYLJrQFLDGR5HJLPH7ULEXWiULR
SDUD,QFHQWLYRj 0RGHUQL]DomRHj$PSOLDomRGD(VWUXWXUD3RUWXiULDGHTXHWUDWDD/HLQ GHGHGH]HPEUR
GHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVWHYHVHXSUD]RGHYLJrQFLDHQFHUUDGRQRGLDGHPDLRGRFRUUHQWHDQR
23UHVLGHQWHGD 0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRS DUiJUDIR~QLFRGRD UWGD5 HVROXomRQGH 
&1I D]VD EHUTXH D0HG LGD3UR YLVyULD Q GH   GHGH ]HPEUR GH TX H, QVWLWXL R6LV WHPD 1DFLRQDO GH
&DGDVWUR9 LJLOkQFLDH$ FRPSDQKDPHQWRGD* HVWDQWHH3 XpUSHUDSDUD3 UHYHQomRGD 0RUWDOLGDGH0DWHUQDDXWRUL]DD
8QLmRD FRQFHGHUEH QHItFLRIL QDQFHLURDOW HUDD / HLQ  G H G HVHW HPEUR GH H D /HLQ G H  GH
MDQHLURGHWHYHVHXSUD]RGHYLJrQFLDHQFHUUDGRQRGLDGHPDLRGRFRUUHQWHDQR
23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULOGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
GHGHDEULOGHTXH$OWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHSDUDDXWRUL]DUR3RGHU([HFXWLYRDLQVWLWXLU
OLQKDVGH FU pGLWR HVSHFLDLV FRPUHF XUVRVGR V)X QGRV&RQ VWLWXFLRQDLVGH )L QDQFLDPHQWR GR1R UWH GR 1RUGHVWHHGR 
&HQWUR2HVWHSDUDDWHQGHUDRVVHWRUHVSURGXWLYRVUXUDOLQGXVWULDOFRPHUFLDOHGHVHUYLoRVGRV0XQLFtSLRVFRPVLWXDomR
GHHPHUJrQFLDRXHVWDGRGHFDODPLGDGHS~EOLFDUHFRQKHFLGRVSHOR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDOHD/HLQGHGH
VHWHPEURGHSDUDSHUPLWLUDDPSOLDomRGRYDORUGR$ X[tOLR(PHUJHQFLDO)LQDQFHLURWHPV XDYLJrQFLDSURUURJDGD
SHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV
23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULOGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
GH GH DEULOG H T XH $EUHFUp GLWRH[ WUDRUGLQiULR HPIDY RUG RV0LQ LVWpULRV GR' HVHQYROYLPHQWR$ JUiULRHG D
,QWHJUDomR1DFLRQDOQRYDORUJOREDOGH5 SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDWHPVX DYLJrQFLDSURUURJDGD
SHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV
23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHPDLRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRQD
PHVPDGD WDHP(GLomR([WUDTXH$O WHUDRDU W GD/HLQ GHGH PDU oRGH T XHHVWDEHOHFHUH JUDV
SDUDDGH VLQGH[DomR GDH FRQRPLDHGiRXW UDVSU RYLGrQFLDVW HPVX DYLJrQFLD SURUURJDGDSH ORS HUtRGRGHV HVVHQWD
GLDV
23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHPDLRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
GHGHPDLRGHTXH'LVS}HVREUHVHUYLGRUHVGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HWHRURORJLDGD&RPLVVmR([HFXWLYDGR
3ODQRG D/ DYRXUD& DFDXHLUDG D$ JrQFLD% UDVLOHLUD GH,Q WHOLJrQFLDG D& RPLVVmR GH9 DORUHV0REL OLiULRVGR,Q VWLWXWR
(YDQGUR& KDJDVGR& HQWUR1 DFLRQDOG H3 ULPDWDV GD) XQGDomR2 VZDOGR& UX]G R, QVWLWXWRGH3 HVTXLVD( FRQ{PLFD
$SOLFDGDG R, QVWLWXWR1 DFLRQDOG R 6HJXUR6 RFLDOG D6 XSHULQWHQGrQFLDGH 6 HJXURV3 ULYDGRVG R, QVWLWXWR1 DFLRQDO GH
0HWURORJLD4XDOLGDGHH7 HFQRORJLDGD6 XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDOGH3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDUGR,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH( VWXGRV H3 HVTXLVDV( GXFDFLRQDLV$ QtVLR7 HL[HLUD GR) XQGR1 DFLRQDOG H' HVHQYROYLPHQWRS DUD D (GXFDomR GR
'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH2EUDV&RQWUDDV6HFDVGR6HUYLoR([WHULRU%UDVLOHLURGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH7XULVPRGD
6XSHULQWHQGrQFLD GD= RQD) UDQFD GH0D QDXVGR H[7HUULWyULRG H) HUQDQGRG H1 RURQKDH GR0L QLVWpULRGD) D]HQGD
VREUHRVRF XSDQWHVGHFDU JRV GH0pGLFRGR 3RGHU([HFXWLYR GHFDUJRV GH (VSHFLDOLVWD HP,QIUDHVWUXWXUD 6rQLRU GH
FDUJRVG H$ JHQWHGH& RPEDWHj V( QGHPLDV HGH FDUJRV GDVF DUUHLUDVG H0D JLVWpULR 6XSHULRUHG R( QVLQR% iVLFR
7pFQLFR H7H FQROyJLFR GH$ QDOLVWDG H, QIUDHVWUXWXUDG H&Lr QFLD H7H FQRORJLDG H7H FQRORJLD0LOLW DUG H
'HVHQYROYLPHQWRGH3ROtWLFDV6RFLDLVHGH)LQDQoDVH&RQWUROHVREUHDVJUDWLILFDo}HVHDGLFLRQDLVTXHPHQFLRQDHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDVWHPVXDYLJrQFLDSURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV
23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHPDLRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
GHGHPDLRGHTXH$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD'HIHVDGD,QWHJUDomR1DFLRQDOH
GR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHQRYDORUJOREDOGH5SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDWHP
VXDYLJrQFLDSURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV
23UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFXPSULQGRRTXHGLVS}HRGRDUWGD5HVROXomRQGH
&1ID]VD EHUT XHQ RVW HUPRV GR GRD UW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUHG DomRG DGDSHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHPDLRGHSXEOLFDGDQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
GHGHPDLRGHTXH$OWHUDD/HL QGHGHMDQHLURGHGLVS}HVREUHRDSRLRILQDQFHLURGD8QLmR
DRV0XQLFtSLRVHDR'LVWULWR)HGHUDOSDUDDPSOLDomRGDRIHUWDGDHGXFDomRLQIDQWLOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVWHPVXD
YLJrQFLDSURUURJDGDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDV
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&1
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&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'
'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

&RPXQLFDTX H SDUD RV ILQV GR GLVSRVWRQ R DUW G D5 HVROXomR Q GH  &1I RLHQ FDPLQKDGRj 
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH 0HGLGD
3URYLVyULDQGH DSURYDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOHPVHVVmRUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGR
FRUUHQWHDQ R TXH³ $XWRUL]DD&HQ WUDLV(O pWULFDV%UDV LOHLUDV6 $(/(752 %5$6 D DGTXLULU R FRQWUROH
DFLRQiULRGD&(/*',675,%8,d26$&(/*'LQVWLWXLR3URJUDPDGH(VWtPXORj5HHVWUXWXUDomRHDR
)RUWDOHFLPHQWRGDV,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRU3URLHVDOWHUDDV/HLVQV$GHGHDEULOGH
GHGHQRYHPEURGHGHGHGH]HPEURGHGHGHMXQKRGH
GHGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHGHGHMXQKRGH
GHGH DEULOGHGH GHDJRVWRGH GH GHQRYHPEURGH
GHGHMXQKRGHGHGHDJRVWRGHHGHGHGH]HPEURGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
&RPUHIHUrQFLDDR2ItFLRQ6*03GHGHM XQKRGHGHVVD&DVDFRPXQLFDTXHQRV
WHUPRV GR DUW GD& RQVWLWXLomR )HGHUDOFRP DU HGDomRG DGDS HOD( PHQGD& RQVWLWXFLRQDO Q  R
&RQJUHVVR1DFLRQDODSURYRXHHVWD3UHVLGrQFLDSURPXOJRXD/HLQGHGHMXQKRGHTXH
³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGD'HIHVDQRYDORUGH5SDUDRILP
TXHHVSHFLILFD´FXMDVGLVSRVLo}HVIRUDPDGRWDGDVSHOD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
FRPR0HGLGD3URYLVyULDQGHGHPDUoRGH
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDORV2ItFLRVQVHGHGH
MXQKR GH QD RU LJHP TXHF RPXQLFDP GHFLVmRS URIHULGDQR V DXWRVG DV$ o}HV' LUHWDV GH
,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGHQVHUHVSHFWLYDPHQWHHHQFDPLQKDPDVFHUWLG}HVGHMXOJDPHQWR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2ItFLRQGHGR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWR
GH/ HLQ G H &1T XH³ 'LVS}HV REUHD VGLUH WUL]HVSD UD DHOD ERUDomRH H[HFXomRG D/H L
2UoDPHQWiULDSDUDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´22ItFLRHVWiSXEOLFDGRQR'6)GH
&RPXQLFD TXH HVWD3 UHVLGrQFLDD XWXRXS RU VROLFLWDomR GR3 UHVLGHQWH GD& RPLVVmR0LVW DG H3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRVVHJXLQWHV$YLVRV
$YLVRQ&1GH Q6HVHV7&83OHQiULRQDRULJHP GR3UHVLGHQWHHP H[HUFtFLRGR
7ULEXQDO GH& RQWDVG D8 QLmRH QFDPLQKDQGR DR& RQJUHVVR1 DFLRQDOFy SLDGR$ FyUGmR SURIHULGRQ RV
DXWRVGRSURFHVVRQ7&H
$YLVRQG H&1 Q6HVHV7&83OHQiULRQDRU LJHP GR3 UHVLGHQWHGR7 ULEXQDOGH
&RQWDVGD8 QLmRHQF DPLQKDQGRDR& RQJUHVVR1 DFLRQDOFy SLDGR $ FyUGmRSU RIHULGRQR VD XWRVG R
SURFHVVRQ7&
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH
&1 QQDRULJHP QDTXDOFRPXQLFDKDYHUYHWDGRWRWDOPHQWHR3URMHWRGH/HLGD&kPDUD
QG H 3/Q GH QD& DVDGHRULJHP TXH³(VWDEHOHFHQRUPDVGH VHJXUDQoDDV HUHP
VHJXLGDVSHORVHVWDEHOHFLPHQWRVTXHHVSHFLILFD´1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPVROLFLWDD
LQGLFDomRGH WUrV 6HQKRUHV'HSXWDGRVHQRVWHUPRVGD5HVROXomRQ GH&1DLQGLFDomRGH
PDLVXP'HSXWDGRSDUDLQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH
&1 Q QDRUL JHP  QDTX DOFRP XQLFDKDY HU YHWDGRSDU FLDOPHQWH R 3URMHWRGH  /HL GR
6HQDGRQGH 3/QGHQD&kPDUDGRV'HSXWDGRV TXH³$OWHUDD /HLQ
GHGHMD QHLURG H TX HGLV S}HVR EUH R WUDQVSRUWHUR GRYLiULR GH FDUJDV SRU FRQWDGHWHU FHLURVH 
PHGLDQWHUHP XQHUDomR HUHY RJDD /HLQ GH GHM XOKRG H SD UDG HWHUPLQDUQR FDVRG R
WUDQVSRUWHGHSURGXWRVSHULJRVRVDREVHUYkQFLDGHOHJLVODomRIHGHUDOHVSHFtILFD´1RVWHUPRVGRDUW
GR5HJLPHQWR&RPXPVROLFLWDDL QGLFDomRGH W UrV 6HQKRUHV'HSXWDGRVHQ RVWHUPRVGD5HVROXomR
QGH&1DLQGLFDomRGHPDLVXP' HSXWDGRSDUDLQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGH
UHODWDURYHWR
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
QGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGR0HLR$PELHQWH
HG D,Q WHJUDomR 1DFLRQDO FUpGLWR VXSOHPHQWDU QRY DORUJO REDO GH5  SDU DU HIRUoR GH
GRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDT XHHV Wi SXEOLFDGRHP VXSOHPHQWR DR' 6)GH  GHMX QKRG R FRUUHQWH R 3DUHFHUQ   GH
&1G D& RPLVVmR0LV WDG HVWLQDGDDDS UHFLDUD0HG LGD3 URYLVyULDT XDQWRD RVSU HVVXSRVWRV
FRQVWLWXFLRQDLVGHUHOHYkQFLDHXUJrQFLDHTXDQWRDRPpULWRQRVWHUPRVGR3URMHWRGHOHLGH&RQYHUVmRQ
GHDSUHVHQWDGRHHQFDPLQKDGRDHVVD&DVD
&RPXQLFDTX HHVW D3UH VLGrQFLDU HFHEHXR2I tFLRQ GH  G R7U LEXQDO5H JLRQDO)HG HUDOGD 
6HJXQGD5HJLmRHQFDPLQKDQGRFySLDGR5HODWyULRGH*HVWmR)LVFDOUHIHUHQWHDRSULPHLURTXDGULPHVWUH
GH
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&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'
6U5REHUWR
0RQWHLUR*XUJHO
6DQWRV±
3URFXUDGRU*HUDO
GD5HS~EOLFD
'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'
'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRR$YLVRQGH
&1 Q  6HVHV7&83OHQiULRQ DRUL JHP  HQFDPLQKDQGR DR& RQJUHVVR1 DFLRQDOQ RV
WHUPRV GRD UWLJR LQ FLVR, GD  &RQVWLWXLomR) HGHUDO R5 HODWyULR HV XDV tQWHVH VREUHD V& RQWDVG D
3UHVLGHQWHGD5 HS~EOLFDUHIHUHQWHVDR H[HUFtFLRGHDFRPSDQKDGRVGDV' HFODUDo}HVGH9 RWRGRV
0LQLVWURVGR3DUHFHU3UpYLRFRQFOXVLYRGDV&RQWDVGR*RYHUQR)HGHUDO 0HQVDJHPQ&1±Q
GHQDRULJHP HGRVH[SHGLHQWHVGRVVHJXLQWHVÏUJmRV
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 0HQVDJHPQ&1QQDRULJHP 
6HQDGR)HGHUDO 2ItFLRQ&1QQDRULJHP 
&kPDUDGRV'HSXWDGRV 2ItFLRQ&1QQDRULJHP 
6XSHULRU7ULEXQDO0LOLWDU 2ItFLRQ&1QQDRULJHP 
0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR 2ItFLRQ&1QQDRULJHP 
7 ULEXQDO GH- XVWLoD GR' LVWULWR) HGHUDOHGR V7 HUULWyULRV 2 ItFLR Q &1Q Q D
RULJHP 
7ULEXQDO6XSHULRU(OHLWRUDO 2ItFLRQ&1QQDRULJHP 
6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD 2ItFLRQQQDRULJHP 
7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR 2ItFLRQ&1QQDRULJHP 
&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDOH -XVWLoD)HGHUDOGHSULPHLURHVHJXQGRJUDXV 2ItFLRQ&1Q
QDRULJHP 
&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR 2ItFLRQ&1QQDRULJHP H
&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD 2ItFLRQ&1Q QDRULJHP 1RVWHUPRVGRGLVSRVWR
QRD UW G D5 HVROXomRQ  GH &1 HQFDPLQKDR FDOHQGiULRSDU DD WUDPLWDomRGDP DWpULD 2
3DUHFHUSUpYLRSXEOLFDGRHPV XSOHPHQWRDR'LiULRGR6 HQDGR)HGHUDOGH GHM XQKRGRFRU UHQWHDQR
YDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDHPHQWHQGLPHQWRFRPHVVD&DVD/HJLVODWLYDFRQYRFDVHVVmRVROHQHGR
&RQJUHVVR1 DFLRQDOD UHDOL]DUVHQRGL DG HD JRVWRG RF RUUHQWH VHJXQGDIHLUDj VRQ] HKR UDVQ R
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHVWLQDGDDFRPHPRUDURFHQWHQiULRGHQDVFLPHQWRGH-RUJH$PDGR
(PDWHQomRDR2ItFLR3*5*$%QG HG HMXQKRGHHQFDPLQKDFySLDGR 2ItFLRQ GH
G D& RQVXOWRULDGH2 UoDPHQWRV) LVFDOL]DomRH& RQWUROH GR 6HQDGR) HGHUDOTXHH QFDPLQKRX
LQIRUPDo}HVV REUHHPHQ GDVS DUODPHQWDUHVV ROLFLWDGDV SHOR2 ItFLRQ  ±3 5072 )Ë&,2
&Ë9(/GD3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDQR0DWR*URVVRUHIHUHQWHDR3URFHVVR-XGLFLDOHPHStJUDIH


&1


&1

&1


&1
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&'


&1
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&'
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&'


&1

&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

&RPXQLFDTXHIRLHQFDPLQKDGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDOR2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR
7UDEDOKRGD4XLQWD5HJLmRHQYLDQGRFySLDGR5HODWyULRGH*HVWmR)LVFDOUHIHUHQWHDRTXDGULPHVWUHGH

&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH
&1 Q QDRUL JHP  QDTX DOFRP XQLFDKDY HU YHWDGRSDU FLDOPHQWH R 3URMHWRGH  /HL GD
&kPDUDQ  GH   3/Q   GH QD&D VDGH  RULJHP TX H³ 'LVS}H VREUH DVPH GLGDV
UHODWLYDVj & RSD GDV& RQIHGHUDo}HV) ,)$  j &RSD GR0X QGR ),)$ H j -RUQDGD0XQ GLDO GD
-XYHQWXGH± TXHVHUmRUHDOL]DGDVQR %UDVLODOWHUDDV/HLVQVGHGHDJRVWRGH H
G H G HPDLRG H  HHVW DEHOHFH FRQFHVVmR GH SUrPLR HGH DX[tOLR HVSHFLDOP HQVDO DRV
MRJDGRUHVG DV VHOHo}HV FDPSHmVGRPX QGRHP  H ´1 RVW HUPRVGRD UW  GR
5HJLPHQWR&RPXPVROLFLWDDLQGLFDomRGH WUrV 6HQKRUHV'HSXWDGRVHQRVWHUPRVGD5HVROXomRQ
GH &1 DLQ GLFDomR GHP DLV XP' HSXWDGRS DUDL QWHJUDU D& RPLVVmR0L VWDD VHUL QFXPELGD GH
UHODWDURYHWR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH
&1 Q QDRUL JHP  QDTX DOFRP XQLFDKDY HU YHWDGRSDU FLDOPHQWH R 3URMHWRGH  /HL GR
6HQDGRQGH 3/QGHQD&kPDUDGRV'HSXWDGRV TXH³'LVS}HVREHDYHQGDGH
XQLIRUPHV GDV) RUoDV$ UPDGDV GRVyU JmRVG HV HJXUDQoDS ~EOLFDGD V JXDUGDVPXQL FLSDLVH GDV
HPSUHVDVGHVHJXUDQoDSULYDGD´1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPVROLFLWDDLQGLFDomRGH
WUrV  6HQKRUHV' HSXWDGRV H QRV WHUPRVGD  5HVROXomRQGH  &1DLQ GLFDomRGH  PDLVX P
'HSXWDGRSDUDLQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
&RPXQLFDTX HHVW D3UH VLGrQFLDU HFHEHXR2I tFLRQ GH GR7U LEXQDO5HJLRQDOGR 7UD EDOKRGD
5HJLmRHQFDPLQKDQGR5HODWyULRGH*HVWmR)LVFDOUHIHUHQWHDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXRVVHJXLQWHVRItFLRVDPERVHQFDPLQKDQGRUHODWyULRVGHJHVWmR
ILVFDOUHIHUHQWHVDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH
&1 Q QDRUL JHP  QDTX DOFRP XQLFDKDY HU YHWDGRSDU FLDOPHQWH R 3URMHWRGH  /HL GD
&kPDUDQGH 3/QGHQD&kPDUDGRV'HSXWDGRV TXH³'LVS}HVREUHDSURWHomR
GDYHJHWDomR QDWLYDDOWHU DD V/ HLVQV G H GHD JRVWRG H  G H  GHG H]HPEUR GH
H GHG HGH]HPEURGH UHYRJDDV/ HLVQVGHGHV HWHPEURGHH
GHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQ GHGHDJRVWRGHH GiRXWUDV
SURYLGrQFLDV´1 RVWH UPRVG R DUW G R5 HJLPHQWR& RPXPV ROLFLWDD LQGLFDomR GH  W UrV 6 HQKRUHV
'HSXWDGRV H QRV WHUPRVGD  5HVROXomRQGH  &1DLQ GLFDomRGH  PDLVX P 'HSXWDGR SDUD
LQWHJUDUD&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQGH
&1 Q QDRUL JHP  QDTX DOFRP XQLFDKDY HU YHWDGRSDU FLDOPHQWH R 3URMHWRGH  /HL GH
&RQYHUVmRQGH RULXQGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGH TXH³5HGX]D]HURDVDOtTXRWDV
GD& RQWULEXLomR SDUDR3 ,63DVHSGD& RQWULEXLomRS DUDR) LQDQFLDPHQWRG D6 HJXULGDGH6 RFLDO 
&2),16GD& RQWULEXLomRS DUDR 3 ,63DVHS ,P SRUWDomR H GD& RILQV ,PSRUWDomR LQFLGHQWHV VREUHD 
LPSRUWDomRH DU HFHLWDG HY HQGD QRPH UFDGRL QWHUQR GRVS URGXWRV TXHPHQ FLRQD DOWHUDD V/ HLVQ V
GHGHDEULOGHGHGHMXOKRGHGHGHIHYHUHLURGH
GHGHGH]HPEURGHGHGHPDLRGH H GHGHGH]HPEURGHH
UHYRJDGLVSRVLWLYRVGDV/HLVQVGHGHGH]HPEURGHHGHGHGH]HPEURGH
´1RVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPVROLFLWDDLQGLFDomRGH WUrV 6HQKRUHV'HSXWDGRV
HQR VWHUP RVG D5 HVROXomRQ GH &1D LQGLFDomRGHPD LVXP' HSXWDGR SDUDLQW HJUDUD 
&RPLVVmR0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
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&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'
'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

&RPXQLFD TXH HVWD3 UHVLGrQFLDD XWXRXS RU VROLFLWDomR GR3 UHVLGHQWH GD& RPLVVmR0LVW DG H3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRVVHJXLQWHV$YLVRVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
QGH Q6HVHV7&83OHQiULRQDRULJHP GR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
HQFDPLQKDQGRR$ FyUGmRQ   GH VR EUHR VUHO DWyULRVGHJ HVWmRIL VFDOGR VSRG HUHVI HGHUDLV
UHIHUHQWHVDRVHJXQGRTXDGULPHVWUHGHH
QGH Q6HVHV7&83OHQiULRQDRULJHP GR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
HQFDPLQKDQGRR$ FyUGmRQ   GH VR EUHR VUHO DWyULRVGHJ HVWmRIL VFDOGR VSRG HUHVI HGHUDLV
UHIHUHQWHVDRWHUFHLURTXDGULPHVWUHGH
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDOR2ItFLRQGH
&1 QGHQDRULJHP TXHHQFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRGH*HVWmR
)LVFDOUHIHUHQWHDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH
&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLDUH FHEHX RV VHJXLQWHVR ItFLRVW RGRV HQFDPLQKDQGRU HODWyULRVG HJ HVWmR
ILVFDOUHIHUHQWHVDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLDUH FHEHX RV VHJXLQWHVR ItFLRVW RGRV HQFDPLQKDQGRU HODWyULRVG HJ HVWmR
ILVFDOUHIHUHQWHVDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGD([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDQRVWHUPRV
GRDUWGD/H LQGH GHDJRVWRGH D 0HQVDJHPQ GH&1 0HQVDJHPQ
QDRULJHP TXHHQFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDORUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGD
PHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRUHIHUHQWHDRTXDGULPHVWUHGH
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmRHQFDPLQKDQGR5HODWyULRGH*HVWmR)LVFDOUHIHUHQWHDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH


&1


&1
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&'


&1
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&'


&1
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±3UHVLGHQWHGD
&'
'HS0DUFR0DLD
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&'


&1


&1
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&'


&1
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±3UHVLGHQWHGD
&'


&1
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±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'
'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

&RPXQLFDTXHD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDDGRWRXHPD0HGLGD3URYLVyULDQGH
TXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGD'HIHVDQRYDORUGH5
SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´1RVWHUPRVGRGLVSRVWRQRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1D
PDWpULDIRLHQFDPLQKDGDj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRQGHSRGHUi
UHFHEHUHPHQGDV
&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLD UHFHEHX RV5 HODWyULRV GH* HVWmR) LVFDOU HIHUHQWHV DR SULPHLUR
TXDGULPHVWUHGHGRVVHJXLQWHVÏUJmRV
*RYHUQR)HGHUDO0HQVDJHPQGH&1 QQDRULJHP 
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO0HQVDJHPQGH&1 QQDRULJHP 
6HQDGR)HGHUDO2ItFLRQGH&1 $WRGR3UHVLGHQWHQQDRULJHP 
&kPDUDGRV'HSXWDGRV2ItFLRQGH&1 QQDRULJHP 
7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR2ItFLRQGH&1 QQDRULJHP 
0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRH0LQLVWpULR3~EOLFRGR'LVWULWR)HGHUDOH7HUULWyULR2ItFLRQGH&1
QQDRULJHP 
&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD2ItFLRQGH&1 QQDRULJHP 
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR'LVWULWR)HGHUDOHGRV7HUULWyULRV2ItFLRQGH&1 QQD
RULJHP 
7ULEXQDO6XSHULRU(OHLWRUDO2ItFLRQGH&1 QQDRULJHP 
6XSHULRU7ULEXQDO0LOLWDU2ItFLRQGH&1 QQDRULJHP 
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR$YLVRQGH&1 QQDRULJHP 
$VPDWpULDVSXEOLFDGDVQR'6)GHYmRj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH
)LVFDOL]DomR
&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLDUH FHEHX RV VHJXLQWHVR ItFLRVW RGRV HQFDPLQKDQGRU HODWyULRVG HJ HVWmR
ILVFDOUHIHUHQWHVDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR
2ItFLRQGR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRH
2ItFLRQGHGR7ULEXQDO5HJLRQDO(OHLWRUDOGR5LR*UDQGHGR1RUWH
(PUHVS RVWDj VROLFLWDomRH QFDPLQKDGD SRUPHLR GR2 ItFLR Q 6*03G D([ FHOHQWtVVLPD
6HQKRUD9LFH3UHVLGHQWHGHVVD&DVDQRH[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDHQFDPLQKDR2 ItFLRQGH
GR3 UHVLGHQWH GD& RPLVVmR3 DUODPHQWDU0L VWDG H,Q TXpULWR±& 30,FUL DGDS HOR 5HTXHULPHQWRG R
&RQJUHVVR1DFLRQDOQGHHFLWDGDQRUHIHULGRH[SHGLHQWH
&RPXQLFDT XH HVWD3 UHVLGrQFLDH PHQW HQGLPHQWR FRP HVVD& DVD/ HJLVODWLYDFR QYRFDV HVVmR VROHQH
FRQMXQWDG R& RQJUHVVR1 DFLRQDO DU HDOL]DUVHQ R GLD GHMX OKRG RFR UUHQWH VH[WDIHLUD jV TXDWRU]H
KRUDVQR3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHVWLQDGDDFRPHPRUDUR'LD,QWHUQDFLRQDOGR&RRSHUDWLYLVPR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXGR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRR$YLVRQ GH
&1 Q*37&8QDRULJHP HQFDPLQKDQGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGR 
GRD UWLJR G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOR5 HODWyULRGDV$ WLYLGDGHVG R7 &8UHIHU HQWHDRW ULPHVWUH GR
H[HUFtFLRGH
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Destinatário

Assunto
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&1
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&'

&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
Q GH &1TXH³$ EUHD R2 UoDPHQWR) LVFDOG D8 QLmRH PIDY RUGRV0LQL VWpULRVGD& LrQFLD
7HFQRORJLDH,QRYDomRGD(GXFDomRGD&XOWXUDHGR(VSRUWHHGH2SHUDo}HV2ILFLDLVGH&UpGLWRFUpGLWR
VXSOHPHQWDUQR Y DORU JOREDOGH5  SD UDUH IRUoR GHGRW Do}HVF RQVWDQWHVGD  /HL
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
Q G H &1TX H³$ EUHD R2 UoDPHQWR) LVFDOG D8 QLmRHP IDY RUG RV0LQ LVWpULRV GH0LQ DV H
(QHUJLD GRV7 UDQVSRUWHVH GDV& RPXQLFDo}HVFUp GLWRV XSOHPHQWDUQ RY DORUJORE DO GH5 
SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
QGH&1TXH ³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRHPIDYRUGR0L QLVWpULRGD
6D~GHFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
QGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGR3 ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH* HVWmRHGD V& LGDGHVF UpGLWRVX SOHPHQWDUQ RY DORUJOR EDOG H5  SD UD
UHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
Q G H &1TXH ³$EUHD RV2 UoDPHQWRV) LVFDOH GD6 HJXULGDGH6 RFLDO GD8 QLmR HPIDY RUG R
0LQLVWpULR GR7 UDEDOKR H( PSUHJRFUp GLWRV XSOHPHQWDU QRYDORU GH5  SDU DU HIRUoRG H
GRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
Q GH &1TXH³$ EUHD RV2 UoDPHQWRV) LVFDOHGD6 HJXULGDGH6 RFLDOG D8 QLmRHPI DYRUGRV 
0LQLVWpULRVGD-XVWLoDHGD'HIHVDFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5SDUDUHIRUoRGH
GRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
QGH&1TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGH(QFDUJRV)LQDQFHLURVGD8QLmR
FUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
Q GH &1TXH ³$EUHDR V2 UoDPHQWRV) LVFDO HGD6 HJXULGDGH6 RFLDOG D8 QLmRHPI DYRUG R
0LQLVWpULRGR  7UDEDOKRH (PSUHJR FUpGLWRHV SHFLDO QR YDORUGH 5  SDU DRVILQ VTXH 
HVSHFLILFD´
&RPXQLFDT XHIR LOLG DQ D6 HVVmR GR6 HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD HP 0HQ VDJHP Q  GH
&1 QQDRULJHP GD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHQFDPLQKDQGRR3URMHWRGH/HL
Q GH &1TX H³$ EUHD R2 UoDPHQWRG D6 HJXULGDGH6 RFLDO GD8 QLmRHPIDY RU GR0LQ LVWpULRG D
6D~GHFU pGLWRV XSOHPHQWDUQ RY DORUGH5  SD UDU HIRUoRG HGR WDo}HV FRQVWDQWHV GD/ HL
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
&RPXQLFDTX H SDUD RV ILQV GR GLVSRVWRQ R DUW G D5 HVROXomR Q GH  &1I RLHQ FDPLQKDGRj 
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH 0HGLGD
3URYLVyULDQGH DSURYDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOHPVHVVmRUHDOL]DGDQRGLDTXH
³'LVS}H VREUH DOWHUDo}HV QRVO LPLWHVGR V3D UTXHV 1DFLRQDLVGD $PD ]{QLDGR V&D PSRV$PD] {QLFRV H
0DSLQJXDULGDV)ORUHVWDV1DFLRQDLVGH,WDLWXED,,WDLWXED,,HGR&UHSRULHGDÈUHDGH3URWHomR$PELHQWDO
GR7DSDMyVDOWHUDD/HLQGHGHMXQKRGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
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%±&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH
)LVFDOL]DomR±&02

Resenha
D




5HXQL}HV5HDOL]DGDV
Tipo de reunião









Quantidade

,QVWDODomR ,167



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(;



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



Total

7

&RPLWrV3HUPDQHQWHVH&ROHJLDGRV
Nomes

Reuniões

Relatórios

&RPLWrGH$ YDOLDomR) LVFDOL]DomRH& RQWUROHGD( [HFXomR2 UoDPHQWiULD
&),6 





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





&RPLWrG H$ YDOLDomRG DV ,QIRUPDo}HV VREUH2 EUDV H6 HUYLoRV FRP
,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGH*UDYHV &2, 





&RPLWrGH([DPHGD$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV &$( 





&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 





&ROHJLDGRGH&RRUGHQDGRUHVGH%DQFDGDV(VWDGXDLV &&%( 





TOTAL

3

-
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3URSRVLo}HVHP7UDPLWDomR
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Projetos de Lei CN (PLN)
&UpGLWR6XSOHPHQWDUH(VSHFLDO

Encaminhadas ao CN sem apreciação

Recebidas

Apreciadas Retiradas

3/1 $UWGD 3/18UJrQFLD 03 7pUPLQRSUD]R
5HVQ&1 3OHQiULR&1
UHJLPHQWDO

10












x7H[WR 2ULJLQDO













x6XEVWLWXWLYR













/'2$OWHUDomR













/2$$OWHUDomR













33$5HYLVmR±$OWHUDomR













Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário



2







x7H[WR 2ULJLQDO













x 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR

















x 3HUGDGH9LJrQFLD 'HFUHWR/HJLVODWLYR 
Avisos CN (AVN)

6

2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8



x 3HOD([FOXVmRQR$QH[R9,GD/2$





x 3HOD,QFOXVmRQR$QH[R9,GD/2$


x 3HOD$OWHUDomRQR$QH[R9,GD/2$


x$UTXLYDPHQWR

































































3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













Mensagens CN (MCN)

5









3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













Ofícios CN (OFN)

20











3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)











Proposições SF











Requerimentos CMO (RCMO)
Emendas

1
4167

18

Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)

1

Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL

4210

22
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Resenha Consolidada
D



5HXQL}HV5HDOL]DGDV
Tipo de reunião

Quantidade

,QVWDODomR ,167



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(;



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



Total





19

&RPLWrV3HUPDQHQWHVH&ROHJLDGRV
Nomes

Reuniões

Relatórios

&RPLWrGH$ YDOLDomR) LVFDOL]DomRH& RQWUROHGD( [HFXomR2 UoDPHQWiULD
&),6 





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





&RPLWrG H$ YDOLDomRG DV ,QIRUPDo}HV VREUH2 EUDV H6 HUYLoRV FRP
,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGH*UDYHV &2, 





&RPLWrGH([DPHGD$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV &$( 













11

-

&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 
&ROHJLDGRGH&RRUGHQDGRUHVGH%DQFDGDV(VWDGXDLV &&%( 
TOTAL
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3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

Encaminhadas ao CN sem apreciação
Apreciadas Retiradas 3/1$UWGD 3/18UJrQFLD 03 7pUPLQRSUD]R
5HVQ&13OHQiULR&1

Projetos de Lei CN (PLN)
&UpGLWR6XSOHPHQWDUH(VSHFLDO

16

UHJLPHQWDO

1













x7H[WR 2ULJLQDO













x6XEVWLWXWLYR













/'2$OWHUDomR













/2$$OWHUDomR













33$5HYLVmR±$OWHUDomR













Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

7









3

x7H[WR 2ULJLQDO













x 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR

















x 3HUGDGH9LJrQFLD 'HFUHWR/HJLVODWLYR 
Avisos CN (AVN)

52

2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8



x 3HOD([FOXVmRQR$QH[R9,GD/2$





x 3HOD,QFOXVmRQR$QH[R9,GD/2$



































































3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













Mensagens CN (MCN e MSG)

52









x 3HOD$OWHUDomRQR$QH[R9,GD/2$
x$UTXLYDPHQWR

3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













Ofícios CN (OFN)

121









3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)

2











Proposições SF

4











Requerimentos CMO (RCMO)

5

3

4273

33

2

2

4534

41

Emendas
Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)
Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL
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Resultados das Reuniões
D


Resultado da 1ª Reunião Conjunta de Audiência Pública
convocada para 5/6/2012, às 15h00
(Iniciada às 15h10min e encerrada às 17h51min)
2VWUDEDOKRVIR UDPFRQGX]LGRV SHOR'HSXWD GR3DXOR3LPHQWD  3756 3UHV LGHQWHGD &023DUWLFLSDUDPD LQGDDV 
VHJXLQWHV&RPLVV}HVGH)LQD QoDVH7ULEXWDomR&)7GH'HVHQYROYLPHQWR(F
RQ{PLFR,Q G~VWULDH&RPpUFLR &'(,& GH 
)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUDH &RQWUROH&))&GD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRV±&$(H GH0HLR$PELHQWH 'HIHVD
GR&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROH±&0$GR6HQDGR)HGHUDO

Convidados:'U$OH[DQGUH$QWRQLR7RPELQL3UHVLGHQWHGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO%$&(1

Tema: HPDWHQGLPHQWRDRGLVSRVWRQRDUW GD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDO D$ XGLrQFLDIRLFRQYRFDGD SDUDDYDOLDomRGR
FXPSULPHQWRGR VREMHWLYRVHPHWDVGDVSROtWLFDVPRQHWiULDFUH GLWtFLDHFDPELDOHYLGHQFLDQGRRLPSDFWRHRFX VWRILVFDOGHVXD V
RSHUDo}HVHRVUHVXOWDGRVGHPRQVWUDGRVQRVEDODQoRVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH
ENCERRAMENTO



5HDOL]DGD D UHXQLmR R 3UHVLGHQWH GD &02' HSXWDGR3D XOR3LPHQWDDJ UDGHFHXRFRPS DUHFLPHQWRGH WRGRVRV
FRQYLGDGRVHSDUODPHQWDUHVSUHVHQWHV

%UDVtOLDGHMXQKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão








Reunião realizada em 12 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Ordinária)
7ª Reunião Ordinária
convocada para 12/06/2012, às 14h30min
(Iniciada às 15h03min e suspensa às 15h05min)
Pauta nº 12/2012
ABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS


2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 

(PYLUWXGHGD L QH[LVWrQFLDGH quorum UHJLPHQWDOSDUD GHOLEHUD omRQD UHSUHVHQWDomRGR6H QDGR)HG HUDOR 3U HVLGHQWH
DQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV
$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomR GDUHXQLmR RUGLQi ULDSDUD R dia 13 de junho, quarta-feira, às 14 horas, QR SOHQiULRG D
&kPDUDGRV'HSXWDGRV

(FDQFHORXDUHDOL]DomRGHUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDKRMHGLDGHMXQKRWHUoDIHLUDjVKRUDV

%UDVtOLDGHMXQKRGH

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão











Reunião realizada em 12 de junho de 2012 (Audiência Pública)

Resultado da 4ª Reunião de Audiência Pública
convocada para 12/6/2012, às 15h00
(Iniciada às 15h24min e encerrada às 16h20min)




2VWUDEDOKRVIRUDPFRQGX]LGRVSHOR'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 3UHVLGHQWHGD&02

Convidados:6U$512+8*2$8*867,1),/+26HFUHWiULRGR7HVRXUR1DFLRQDO 671 
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Tema: 5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~ EOLFDSDUDHVFODUHF LPHQWRVVREUHRFXPSULPHQWR GDVPHWDV ILVFDLVUHIHUHQWHVDRVHJXQGRHWHUFHLUR 
TXDGULPHVWUHVGHHT XDGULPHVWUHGH HPDWHQGLPHQ WRj/HLGH5 HVSRQVDELOLGDGH)LVFDOF RQIRUPHGLVSRVWRQRDUW 
GD/HL&RPSOHPHQWDUQGH
ENCERRAMENTO


5HDOL]DGDDUHXQLmRR3UHVLGHQWHGD&02'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD DJUDGHFHXRFR PSDUHFLPHQWRGHWRGRVRV
FRQYLGDGRVHSDUODPHQWDUHVSUHVHQWHVHFRQYRFRXUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRGLDGHMXQKRjVK

%UDVtOLDGHMXQKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
















Reunião realizada em 13 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Ordinária)
Continuação da 7ª Reunião Ordinária
convocada para 13/06/2012, às 14 horas
(Reiniciada às 14h43min e suspensa às 16h48min)
Pauta nº 12

REABERTURA

2VWUDE DOKRVIRU DPUHLQLFLDGRVSHO R3UHVLGHQWH 'HSXWDGR3DXOR 3LP HQWD 37 56 TXHLQIR UPRXKDYHU quorumU HJLPHQWDO
SDUDGHOLEHUDomRQDVUHSUHVHQWDo}HVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHGR6HQDGR)HGHUDO
AVISOS
- Precatórios:
23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHDW UDYpVGR2ItFLRQ 3 GHGHVW D3UHVLGrQFLD VROLFLWRXj&RQVXOWRULDG H
2UoDPHQWRH)L VFDOL]DomR)LQDQFHLUDGD&kPDUDGRV'HSXWDG RV&2))&'TXHHODERUDVVHHVWXGRWpFQLFR VREUHRH[DPH GD
OHJDOLGDGHGDSXEOLFLGDGHSDUDD VRFLHGDGHGDVLQIRUPDo}HVHQFDPLQKDGDVSHOR3 RGHU-XGLFLiULRVREUHSUHFDWy ULRVFRQVWDQWHVGD/ HL
2UoDPHQWiULD$QXDO
2LQVWLWXWRGRSUHFDWyULRHVSpFLH GRJrQHURH[HF XomRGHVHQWHQoDVMXGLFLDLVFRQVLVWHQD RUGHPMXGLFLDOGHSDJDPHQWRSDUD 
TXHD )D]HQGD 3~EOLFDTXLWHVHXVGpELWRVUHFR QKHFLGRVHPVHQWHQoDVMXGL FLDLVWUDQVLWDGDVHPMX OJDGRQRVWHUP RVGRDUW G D
&RQVWLWXLomR)HGHUDO
1R(VWXGR7pFQLFRQHQFDPLQKDGRSHOD&2) )LQIRUPD TXHD/HLQ GHGHQRYHPEURGH ±/HLG H
$FHVVRj,QIRUPDomRGLVS}HH PVHXDUWL JR³2WUDWDPHQWRGDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVGHYHVHUIHLWRGHIRUP DWUDQVSDUHQWHHFRP
UHVSHLWRjLQWLPLGDGHYLGDSULYDGDKRQUDHLPDJHPGDVSHVVRDVEHPFRPRjVOLEHUGDGHVHJDUDQWLDVLQGLYLGXDLV´
3RU
 LVVR por decisão desta PresidênciaHVWD UiGLVSRQtYHOQD3iJLQDGD&R PLVVmRQDLQWHUQHWDSDUWLU GH KRMHDV 
LQIRUPDo}HVVREUHRVSUHFDWyULRVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDGHFRPFLQFRLWHQVUHOHYDQWHV
2yUJmRGR3RGHU-XGLFLiULRFDGDVWUDGRUGRSUHFDWyULR
2yUJmRLQWHJUDQWHGD8QLmRHIHWLYDPHQWHGHYHGRU
2Q~PHURVHTXHQFLDOGRVSUHFDWyULRVLQVFULWRV
6HXUHVSHFWLYRYDORU
1DWXUH]DGDGHPDQGD
- Registro taquigráfico online:
23UHVLGHQWHFRPXQLFRXDRVPH PEURVTXHIRLLPSODQWDGRXP VLVWHPDTXHGLVSR QLELOL]D RUHJLVWU RWDTXLJUiILFR onlineGD 
UHXQLmRGD&02FULDGRSRULQLFLDWLYDGR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
2DFHVVRpQRVHJXLQWHHQGHUHoRHOHWU{QLFR
 ZZZFDPDUDJRYEU$WLYLGDGH/HJLVODWLYD&R PLVV}HV&RPLVV}HV0LVWDV 0LVWDGH3O DQRV 2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH 
)LVFDOL]DomR±&02'LVFXUVRVHP7HPSR5HDO
- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões:
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHDEULOGH
5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGH
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGH
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGH
5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGH
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGH
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGH
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHPDLRGHH
5HXQLmR&RQMXQWDGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGH
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5HVXOWDGR2'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD 36'%63 VROLFLWRXDOHLWXUDGDV$WDVHR3UHVLGHQWHFRQFHGHXOKHDSDODYUDSDUDOHLWXUDGDV
PHVPDV$SyVDOHLWXUDGDVDWDVR 'HSXWDGR) HOLSH0DLD '(05 1 DSUHVHQW RX Questão de Ordem, GHDFRUGRFR PR5HJLPHQWR 
,QWHUQRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHGR6HQDGR) HGHUDO, DILUPDQGRTXHHPFDGD UHXQLmRGHYHUiVHUYRWDGRDDW DGDUHXQLmRDQWHULRU
HQmRREORFRGHDWDV23UHVLG HQWHLQIRUPRXT XHSHODIDOWDGH DFRUGRSDUDYRW DomRGDVPDWpULDVQDV UHXQL}HVDQWHULRUHVDVDW DV
IRUDPVHDFXPXODQGRVHPVHUHPYRWDGDV(PVH JXLGDR'HSXWDGR)HOLSH0DLDDUJXPHQWRXTXHF DGDDWDGHYHVHUGLVFXWLGDH YRWDGD
VHSDUDGDPHQWHHFRPRVHULDP YRWDGDVHPEORFRVHULDQHFHVVi ULRPDLVWHPSR SDUDGLVFXVVmR 23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHFDGD 
SDUODPHQWDUGLVSRULDGHPLQXWR VGHDFRUGRFRPR art. 130, inciso IdaResolução nº 1, de 2006, DOWHUDGDSHOD Resolução nº 3, de
2008 ambas do Congresso Nacional. 2' HSXWDGR)HOLSH0DLDL QIRUPRX TXHLULD UHFRUU HUG DGHF LVmRGR3UHVLGH QWHHR PHVPR 
FRPXQLFRXTXH HQFDPLQKDUiDTXHVWmRGHRU GHPDR3UHVLGHQWHGR6HQDGR)HGHUDO6HQDGRU -RVp6DUQH\  2'HSXWDG R'X DUWH
1RJXHLUDOHYDQW RX Questão de OrdemDILUPD QGRTXHR'LSORPDOHJDOFLWDG RDQWHU LRUPHQWHSHOR3UHVLGHQWHWUDWDGHPDWp ULD
RUoDPHQWiULDHDVDWDVQmRVHLQVHUHPQHVWHFRQWH[WRHSRULVVRGHYHVHUREVHUYDGRRGLVSRVWRQRart. 38 do Regimento Comum, TXH
SHUPLWHDRVR UDGRUHVQDGLVFXVVmRRS UD]RPi[LPRGH  YLQWH PLQXWRV3RUILP R3UHVLGHQWHFR QFHGHXRS UD]RGHFLQFRPLQXW RV
SDUDGLVFXVVmR GDV$WDV'LVFXW LUDPRV' HSXWDGRV)HOLSH0DLD 'XDUWH1RJX HLUD5HL QDOGR$]DP EXMD 36'%06 0DUFXV3HVWDQ D
36'%0* H $ XJXVWR&RXWLQKR  '(03(  )LQD OL]DGDDGLVFXVVmRR 3UHVLGHQWHFRORFRXDV$WD VHPYRWDomRQ DUHS UHVHQWDomRG D
&kPDUDG RV'H SXWDGRV2 'HSXWDGR)HOLSH0D LDSHGLXYHULILFDo mRGHYRWDomRFRPDSRLDPHQW RGRV'HSXWDG RV'XDUWH1R JXHLUD
5HLQDOGR$]DPEXMD$XJXVWR&RXWLQKRHGD3URIHVVRUD'RULQKD6HDEUD5H]HQGH '(072 FRQIRUPHGLVS}HRart. 136 da Resolução
nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional.23U HVLGHQWHGHVLJQRXR 6HQDGRU $QW{QLR&DUORV9DODGDU HV
36%6( SDUD ID]HUDFKDPDGDQRPLQDOGRV UHSUHVHQWDQWHV GD&kPDUDGRV 'HSXWDGRV)LQ DOL]DGDDFKDP DGDR3UHVLGHQWH 
SURFODPRXRUHV XOWDGRGDYRWDomRQRPLQDOYRWRV6,0KRX YH DEVWHQo}HVWRWDOGHYRWDQW HV (PVHJXLGDR3UHVLGHQ WH
LQIRUPRXTXHDV $WDVIRUDP aprovadas QDUHS UHVHQWDomRGD& kPDUDGRV'HS XWDGRV(PYRWDomRQDUHSUHVHQ WDomRGR6HQDG R
)HGHUDODV$WDVIRUDPaprovadasSRUXQDQLPLGDGH

EXPEDIENTE

&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLdispensada leitura dos expedientes.
23UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXH
DOLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVIRLHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVQHVWDGDWD
I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:
1) 2ItFLRQ±&00&GHGHDEULOGR'HSXWDGR0iUFLR0DFrGR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWHVREUH
0XGDQoDV&OLPiWLFDV&00&FRPXQLFDQGRTXHHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHDEULOGRFRUUHQWHIRLLQVWDODGDDTXHOD&RPLVVmR
WHQGRVLGRHOHLWDDVHJXLQWH0HVD3UHVLGHQWH'HSXWDGR0iUFLR0DFrGR9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQH5HODWRU
6HQDGRU6pUJLR6RX]D
2) 2)*$%,1GHGHDEULOGHGR'HSXWDGR+HQULTXH(GXDUGR$OYHV/tGHUGR30'%VROLFLWDQGRDLQGLFDomRGRQRPH
GR'HSXWDGR/~FLR9LHLUD/LPD 30'%%$ SDUDRFDUJRGH5HODWRUGD0HGLGD3URYLVyULDQ&1
3) 2ItFLRQ&'*$%GHGHDEULOGHGR'HSXWDGR9DQGHUOHL6LUDTXH 3763 VROLFLWDQGRRGHFOtQLRGDPDWpULD
2ItFLRQ±5HODWyULRGH$WLYLGDGHVGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD$32UHIHUHQWHDRVHPHVWUHGH
4) 2)*633GHGHPDLRGR6HQDGRU3DXOR3DLP 3756 VROLFLWDQGRLQIRUPDo}HVGR0LQLVWURGH(VWDGRGD)D]HQGD
*XLGR0DQWHJDSDUDDQDOLVHGRGHVHPSHQKRGR)XQGR6REHUDQRGR%UDVLO±)6%HQFDPLQKDGRSHORV$91QV
HQHFHVViULDVSDUDLQVWUXomRGDPDWpULD
GDTXDOR6HQDGRUpUHODWRU
5) 2ItFLR*$%GHGHPDLRGR'HSXWDGR$VVLV0HOR 3&GR%56 DXWRUGD(PHQGD,QGLYLGXDOQDSUHVHQWDGD
DR3URMHWRGH /HLQ&1 3/2$ LQIRUPDQGRTXHHVWiHQFDPLQKDQGRFRUUHVSRQGrQFLDDR0LQLVWURGH(VWDGRGD6D~GH
VROLFLWDQGRTXH FRQVLGHUHDLQV WLWXLomR$VVRFLD omR&DULWDWLYD /LWHUiULD6mR -RVpORFDOL]DGDQDFLGDGHGH
&D[LDVGR6XO56 
PDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO1RVVD6HQKRUDGD2OLYHLUDORFDOL]DGRQDFLGDGHGH9DFDULD±56DSW DDID]HURFDGDVWUDPHQWRGDSURSRVWD
HDLQGLFDomRGRREMHWRGHVHMDGRSDUDDomRSUHYLVWDQD/HLRUoDPHQWiULD$QXDOGHWHQGRHPYLVWDTXHQmRHVWiVHQGRPXGDGRR
HQWHEHQHILFLDGRQHPVXDORFDOLGDGHPXLWRPHQRVDDomRSUHWHQGLGD
6) ([SHGLHQWHGHGHMXQKRGHGR'HSXW DGR)pOL[0HQGRQoD-~QLRU 3'7%$ PDQLIHVWDQGRLQWHUHVVHHPUHODWDUR3URMHWRGH
/HLQ&1
- Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo Presidente:
1)2ItFLRQ*$%'(/GHGHPDLRGR*DELQHWHGR'HSXWDGR(GLR/RSHV 30'%55 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtRGRGH
DGHPDLR
- Expediente indicando membro para composição dos Comitês Permanentes conforme estabelece o art. 18 § 1° da Resolução
1/2006-CN:
1) 2ItFLR/tGHU  Q  GHGH PDLRGR 'HSXWDG R$QG Up0RXUD /tGH U GR36&LQGLFDQ GRR 'HSXWDGR /HRQDUGR *DGHOKD
36&3%).
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução
Orçamentária (CFIS):
1) 2) */30'%QGH GHPDLRGR6HQDGRU5HQDQ &DOKHLURV/tGHU  GR30'%LQGLFDQGRR6HQDGRU %HQHGLWRGH/LUD 
33$/ 
2) 2)1*/37%6)GH GHPDLRGHGR6HQDGRU*LP$UJHOOR/tGHUGR3DUWLGR7UDEDOKLVWD%UDVLOHLUR37%LQGLFDQGR R
6HQDGRU$UPDQGR0RQWHLUR 37%3( 
3) 2ItFLRQGH GHPDLRGR'HSXWDGR-RYDLU$UDQWHV/tGHUGR37%LQGLFDQGRR'HSXWDGR$QWRQLR%ULWR 37%%$ 
4) 2ItFLRQ*/'%$*GH GHPDLRGR6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR/tGHUGR37HGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRLQGLFDQGR
R6HQDGRU3DXOR3DLP 3756 
5) 2IQ 36'%GH GHPDLRGR' HSXWDGR%UXQR $UD~MR/tGHUGR  36'%LQGLFDQGRR'HSXWDGR5HLQDOGR$]DPEXMD 
36'%06 
- Expedientes com indicação para integrar o Comitê Permanente de Avaliação da Receita (CAR):
1) 2)*/30 '%Q GH GHPDLR GR6HQDGRU5 HQDQ&DOKHLURV/t GHUGR30'%L QGLFDQGRR6HQDGRU6pUJLR6RX ]D
30'%35 
2) 2IQ 36'%GH GHPDLRGR'HSXWDGR%U XQR$UD~MR/tGHUG R36'%LQGLFD QGRR'HSXWDG R'XDUWH1R JXHLUD
36'%63 
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidades Graves (COI):
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1) 2)%GH  GHPDLRGD'HSXWDGD6DQGUD5RVDGR/tGHUGR36%LQGLFDQGRR'HSXWDGR/DXUH]0RUHLUD 36%72 
2) 2) */30'%Q  GH GH PDLR GR6HQDGR U5H QDQ&DOKHLURV/t GHUGR 30'%L QGLFDQGRR6HQ DGRU5 RPHUR-XFi 
30'%55 
3) 2ItFLRQ*/'%$*GH GHPDLRGR6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR/tGHUGR37HGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRLQGLFDQGR
R6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV 373, 
4) 2I Q 36'%GH  GHPDLRGR 'HSXWDGR% UXQR$UD~MR/tGHU G R36'%LQGLFDQGRR'HSX WDGR0DUFXV3HVWDQD 
36'%0* 
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE):
1) 2)%GH  GHPDLRGD'HSXWDGD6DQGUD5RVDGR/tGHUGR36%LQGLFDQGRR'HSXWDGR3DXOR)ROHWWR 36%(6 
2) 2) */30'%Q G H GH PDLRG R6HQDGR U5H QDQ&DOKHLURV/tG HU GR30'%LQ GLFDQGRR6HQD GRU&OpVLR$QG UDGH
30'%0* 
3) 2ItFLRQ*/'%$*GH GHPDLRGR6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR/tGHUGR37HGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRLQGLFDQGR
D6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ 3&GR%$0 
4) 2IQ 36'%GH  GHPDLRGR'HSXWDGR%UXQR$U D~MR/tGHUGR36'% LQGLFDQGR R'HSXWDGR:DQ GHQNRON*RQoDOYHV
36'%3$ 
 Expediente com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão:
1)2ItFLRQ*6.$$%GHGHPDLR
GD6HQDGRUD.iWLD$E UHX/tGHUGR36'LQGL FDQGRR6HQDGRU6pUJLR3HWHFm R
36'$& 
II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1) 2ItFLR*3& 0$1GH GHPDUoR GH GD3 UHVLGHQWH GD& kPDUD0XQLFLSDOGH$UDUXDPD ±5- 0DUL]HWL5DPRVG H
$QGUDGHLQIRUPDQGRRU HFHELPHQWRGHGRFXPHQW RV6,$),TXHFR PXQLFDPDWUDQV IHUrQFLDGHUHFX UVRVILQDQFHLURVGHVWLQDGRVDTXHOH
0XQLFtSLR
2) 2ItFLR1 $63$5*007(GH G HPDLRGR &KHIH GD $VVHVVRULD 3DUODPHQWDUGR *DELQHWHGR0LQ LVWURGR7UDEDOK R H
(PSUHJR0D UFHOR$JXLDUVROLFLW DQGRHVFODUHFLPHQWRVTXDQWR D SURYLGrQFLDVDVHUHPWRPD GDVQ RTXHGL]UHVSHL WRD(PHQGD Q
GHDXWRULDGR'HSXWDGR0RDFLU0LFKHOHWWR 30'%35 IDOHFLGRHPMDQHLURGRDQRFRUUHQWH
3) 2ItFLRQ62)03GHG HPDLRGH GD6HFUHWiULDG H2UoDPHQWR)HGHUDOGR0LQLVWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPH QWRH
*HVWmR&pOLD&RUUrDHQFDPLQKDQGRFySLDGD1RWD7pFQLFD&RQMXQWDQ6($),'(62&62)03GHGHPDLRGHTXHWUDWD
GRHQWHQGLPHQWRGDTXHOD6HFUHWDULDSDUDLQFOXVmRHH[FOXVmRGHGHVSHVDVGRUROGHDo}HVHVHUYLoRVS~EOLFRVGHVD~GHHGDGHILQLomR
GDIRUPDGHFiOFXORGRYDORUPtQLPRDVHUDSOLFDGRSHOD8QLmRHP³Do}HVHVHUYLoRVS~EOLFRVGHVD~GH´
4) 2ItFLRQ±757±*3GHGHPDLRGR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD2LWDYD5HJLmR-RVpGH$ OHQFDU
FRPXQLFDQGRDR3UHVLGHQWHGR6 HQDGR)HGHUDO6HQDGRU-RVp6DUQH\TXHVXEPHWHXDR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR
HGR& RQVHOKR 6XSHULRUG D-XVW LoDGR7UD EDOKR0LQLVWUR-RmR 2UHVWH'DOD]HQ DSURSRVWD GHHP HQGDDGLWLYDDR 3URMHWRGH /HLG H
'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVGH 3/1Q&1 
5) 2ItFLR&,5& 8/$5 )(1$636GH GHMXQKR  GD'L UHWRULD&RO HJLDGDGD )HGHUDomR1DFLRQDO GH6LQGLFDWRVGH
7UDEDOKDGRUHVHP6D~GH7UDEDOKR3UHYLGrQFLDH$VVLVWrQFLD6RFLDO±)(1$636DSUHV HQWDQGRDSDXWDGHUHLYLQGLFDo}HVDSURYDGD
HPDVVHPEOHLDVHVWDGXDLVHQD3 OHQiULDGRV6HUYLGRUHV3~EOLFRV)HGHUDLVQR~OWLPRGLDG HMXQKRHHQFDPLQKD HPHQGDVj0HGLGD
3URYLVyULDQ

- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 3° quadrimestre de 2011 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 118 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, encaminhados pelos seguintes
órgãos:
7ULEXQDLV5HJLRQDLV)HGHUDOGDVVHJXLQWHVUHJL}HVH

- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2012 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 118 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, encaminhados pelos seguintes
órgãos:
7ULEXQDLV5HJLRQDLVGR7UDEDOKRGDVVHJXLQWHVUHJL}HVH
7ULEXQDLV5HJL RQDLV(OHLWRUDLV GRVVHJXLQWHVHVWDGRV$FUH& HDUi(VStULWR6 DQWR3HUQDP EXFR3LDXt5LR*UDQGHGR 1RUWH H
6HUJLSH
7ULEXQDLV5HJLRQDLV)HGHUDOGDVVHJXLQWHVUHJL}HVH
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:
Aviso Seses de 11 de abril:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 6HUYLoRVGHPDQXWHQomR FRQVHUYDomRUHFXSHUDomR QDURGRYLD%53( &RQWRUQRGH
5HFLIH 
Aviso Seses de 18 de abril:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHFRQVWUXomRGD%5$3QRWUHFKR)HUUHLUD*RPHV2LDSRTXH
Aviso Seses de 2 de maio:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ   2EUDVGH&RQVWUX omRGH 3RQWHVREUHR5LR$UDJX DLDQD5RGRYLD%5 72OLJDQGR
DVFLGDGHVGH;DPELRi72D6mR*HUDOGRGR$UDJXDLD3$
Aviso GP/TCU, de 15 de maio:
1) $YLVRQ$WXDOL]DomRGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjVREUDVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV
Avisos Seses de 16 de maio:
1) $YLVRQ $FyUGm R Q  &RQVWUXomRGDV QRYDVLQVWDODo}H VGR&DP SXV,Q WHJUDGRGR, QVWLWXWR1DFLRQDOGR
&kQFHU±,QFDQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR5-
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDGHLPSODQWDomRGRWUHFKRVXOGRPHWU{GH)RUWDOH]D±&(
3) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHFRQVWUXomRGD5HILQDULD$EUHXH/LPDORFDOL]DGDQR0XQLFtSLRGH,SRMXFD3(
4) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHDPSOLDomRHPHOKRULDGRVLVWHPDGHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDGH8EHUDED0*
5) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHUHIRUPDDPSOLDomRHDODUJDPHQWRGRFDLVFRPHUFLDOGR3RUWRGH9LWyULD(6
Avisos Seses de 23 de maio:
1) $YLVRQ  $FyUGmR Q  ,PSODQWDomRGD)HUU RYLDGH,QWHJUDomR2HVWH/ HVWH ),2/ ±()GR7HUPLQ DO
3RUWXiULR3ULYDGRGD%DKLD0LQHUDomR/WGDHGR3RUWR6XOHP3RQWDGD7XOKDQR0XQLFtSLRGH,OKpXV%$
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2) $YLVRQ  $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWD omRGRSHU tPHWURGHLUULJDomR GRSURMHWR%DL[LR GH,UHFrORFDOL]DG R
QRPXQLFtSLRGH;LTXH;LTXH%$
Aviso GP/TCU, de 23 de maio:
1) $YLVRQ ,QIRUPDQ GRRUHFHELPHQWR GR5HODWyULR6HWRULDOGDÈUHD7HPiWLFD; ±7UDEDOKR3UHYLGrQFLDH$ VVLVWrQFLD
6RFLDOUHIHUHQWHDR3URMHWRGH/ HLQ& 1 3/2$ SDUDFRQKHFLPHQWRHSURYLGrQFLDV FDEtYHLVHP HVSHFLDOTXDQWRD R
LWHPUHODWLYRDR0LQLVWpULRGR7UDEDOKRH(PSUHJR
Avisos Seses de 30 de maio:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ  ( [HFXomRGR3URJ UDPDGH 6XEVtGLRj+DELWDomRGH,QWHUHVVH6RFLDO 36+ QR(VWDG R
GD%DKLD
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGR7HUPLQDO)OXYLDOGH(LUXQHSp$0
- Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto
Nardes, ao Presidente da CMO:
Avisos Seses de 25 de abril:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHGXSOLFDomRHUHVWDXUDomRFRPPHOKRUDPHQWRVQD5RGRYLD%53( WUHFKR
GLYLVD3 %3(± GLYLVD3 ($/VXEWUHFKRHQWU RQFDPHQWR3(  S&DWH QGH ±GLYLVD3( $/ 3RQWHVREU HRULR-DFXtSH 
VHJPHQWRNP±NPH[WHQVmRNP 
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHFRQVWUXomRGD%DUUDJHPGH2LWLFLFDQRPXQLFtSLRGH-XFXUXWX51
3) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHHVJRWDPHQWR6DQLWiULRQR0XQLFtSLRGH3LODU$/
4) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGR3HUtPHWUR,UULJDGR7DEXOHLURGH5XVVDVQR(VWDGRGR&HDUi
- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente do Congresso
Nacional que enviou à CMO:
Aviso Seses de 11 de abril:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ  2EU DVGHFRQVWUXomRGD%5 ± 'LYLVD3$07± 5LEHLUmR&DVFDOKHLUDQRHVWDGR GR
0DWR*URVVR
- Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto
Nardes, ao Presidente do Congresso Nacional que enviou á CMO:
Aviso GP/TCU, de 24 de abril:
1) $YLVRQ&RQVWUXomRGR1RYR+RVSLWDO8QLYHUVLWiULRGD8)$0



ORDEM DO DIA
Pauta nº 12/2012
REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA

– 5HTXHULPHQWRSDUDLQYHUVmRGHSDXWDSDUDDSUHFLDULQLFLDOPHQWHR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRP(PHQGDVDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei
nº 3/2012-CN (PLDO/2013).
$XWRU6HQDGRU$QW{QLR&DUORV9DODGDUHV
5HVXOWDGRDSUHFLDomRadiadaHPYLUWXGHGRLQtFLRGD2UGHPGR'LDQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
(PYLUWXGHGRLQt FLRGD2UG HPGR'LDQR3OHQiULR GD&kPDUDGRV 'HSXWDGRVGHDFRUGRFRPRGLV SRVWRQRD rt. 46, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos DeputadosR3UHVLGHQWHVXVSHQGHXRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRmesmo dia, 13 de junho, quarta-feiraàs 18 horasQRSOHQiULR
GD&kPDUDGRV'HSXWDGRV

%UDVtOLDGHMXQKRGH







MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão


Reunião realizada em 13 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Ordinária)
Continuação da 7ª Reunião Ordinária
convocada para 13/06/2012, às 18 horas
(Reiniciada às 18h08min e suspensa às 18h09min)
Pauta nº 12/2012
REABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS

2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 

(PYLUWXGHGDFRQWLQXDomRGD2U GHPGR'LDQR3 OHQiULRGD&k PDUDGRV'HSXWD GRVGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQRD rt.46, §
1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,R3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV
$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomR GDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDR mesmo dia,13 de junho, quarta –feira,DSyVR GD 2UGHPGR
'LDQRV3OHQiULRVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHGR6HQDGR)HGHUDO

%UDVtOLDGHMXQKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão
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Reunião realizada em 13 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Ordinária)

Continuação da 7ª Reunião Ordinária
convocada para 13/06/2012, após a Ordem do Dia nos Plenários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
(Reiniciada às 19h27min e encerrada às 19h32min)
Pauta nº 12/2012
REABERTURA

2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 

2'HS XWDGR' XDUWH1RJ XHLUD 3 6'%63 VROLFLWR XQRVWHUPRVG R art. 134, parágrafo único,GD Resolução n° 1, de 2006,
alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso NacionalRHQFHUUDPHQWRGDUHXQLmR
(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quorumQRUHFLQWR SDUDGDUS URVVHJXLPHQWRjU HXQLmRR3UHVLGHQWH DQXQFLRXTXHHQFHUUDUL D
RVWUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

Pauta nº 12/2012

&RQIR UPHR GLVSRVWRQRSDUiJUDIR ~QLFRGRDUW da Resolução n°1/2006,DOWHUDGDSHO D Resolução n°3/2008, DPEDV do
Congresso NacionalR3UHVLGHQW HDQXQFLRXDD SUHFLDomRGR5HODW yULRDSUHVHQWDGRj Medida Provisória nº 566/2012-CNTXH³$EUH 
FUpGLWRH[W UDRUGLQiULRHPI DYRUGRV0LQL VWpULRVGR'HVHQYROYLPHQWR$JUi ULR HGD,Q WHJUDomR1DFLRQDOQRY DORUJOREDOGH 5
 VHWHFHQWRVHVHLVPLOK}HVHTXDWURFHQWRVPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

2 -&RQIR UPHR GLVSRVWRQRSDUiJUDIR ~QLFRGRDUW da Resolução n°1/2006,DOWHUDGDSHO D Resolução n°3/2008, DPEDV do
Congresso NacionalR3UHVLGHQW HDQXQFLRXDD SUHFLDomRGR5HODW yULRDSUHVHQWDGRj Medida Provisória nº 569/2012-CN, TXH³$EUH
FUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD'HIHVDGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHQR
YDORUJOREDOGH5  VHLVFHQWRV HRLWHQWDHRLWRPLOK}HVTXDWURFHQWRVH QRYHQWDHVHWHPLOUHDLV SDUDRVILQV TXH
HVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR$QtEDO*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

3 – Ofício Conjunto nº 02/2012/Coff/ConorfGHGHDEULOTXHSURS}HD³ &RUUHomRGHHUURGHRUGHPWpFQLFDYHULILFDGRQR$XWyJUDIR
GD/HL2UoDPHQWiULDSDUD /HLQGHGHMDQHLURGH ´ (UUDWDj/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD 
$XWRUHV&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRH)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUD&'H



&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH6)
4 - Relatório Preliminar com Emendas, DSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 3/2012-CN, TXH³ 'LVS}HVREUHDV GLUHWUL]HVSDUD  D
HODERUDomRHH[HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFR PHPHQGDVQRV WHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5H ODWRUFRPLQGLFD omRSHOD 
DSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVQVDDDHDHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 01/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGH 
yUJmRVGRV3RG HUHV/HJLVODWLYR H-XGLFLiULR GR 0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR 0LQL VWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWm R
&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
6 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CN, TXH³( QFDPLQKDFySLD GR$FyUGmRQ GH7&83OHQiUL
R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU'HSXWDGR0DXUR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
7 – Requerimento nº 03/2012-CMO, TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLom RGHXP*UXSR GH 7UDEDOKRFR PYLVWD Vj LPSOHPHQWDomRGHXPD
SROtWLFDGHDXPHQWRUHDOGDVDSRVHQWDGRULDVH SHQV}HVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6R FLDOFRPYDORUHVDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
QRSURFHVVRRUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH2UoDPHQWR±&02´
$XWRU6HQDGRU3DXOR3DLP
8 – Requerimento nº 05/2012-CMO, TXH³ 5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLF DSDUDGHE DWHUFRPR0LQL VWURGH(VWDGR GDV
&LGDGHVRVUHSDVVHVGHUHFXUVRVGRRUoDPHQWRGD8QLmR´ (Ministro Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro)
$XWRU'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD
9 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRAviso nº 03/2008-CN TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRG R
DUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR5HODWyULRGDVDWLYLGDGHVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+XJR0RWWD
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9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
10 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 31/2009-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJUHV VR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HRSDUiJUDI R
GRDUWLJRG D/HLGHGHDEULOGHRUHOD WyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQW UDWDGDVGD/LQKDGH &UpGLWR&DSLWDOGH
*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGH
GHQRYHPEURGH ´HDR Ofício nº 32/2010-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRV WHUPRVGR GRDUWGD/ HL
GHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
11 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 33/2010-CN, TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSD UiJUDIRGRDUWGD /HL QGH 
GHDEULOGHUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHQRYHPEURGH´HDR Ofício nº 01/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HR  GR
DUWGD /HLQ GH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQW UDWDomRGD/LQK DGH&UpGLWRGH &DSLWDOGH*LU R
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
12 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGR DR Ofício nº 02/2008-CN TXH³( QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWRDRDUWLJR  
SDUiJUDIRGD /HLQG HGHVHWHP EURGH FySLD GRSU RFHVVRGH3UHVWDomRGH &RQWDVGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
13 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 14/2008-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHFRPUHGDomRGDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHFySLDGR5HODWyULRGDV
$WLYLGDGHV'HVHQYROYLGDVH5HVX OWDGRV2EWLGRV FRPDDSOLFDomRGRV UHFXUVRVG R)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR 1RUWH±
)12HODERUDGRSHOR%DQFRGD$ PD]{QLD6$ HFySLDGR5HODWy ULRGH *HVWmR 3DUHFHUQ&*)&')'GH  HODERUDGR
SHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRSDUD
FRPSRURSURFHVVRGHSUHVWDomRGHFRQWDVGR)12UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 37/2011-CNTXH³(QFDP LQKDHPFXPSULPHQWRGR GRDUWGD/HLQGHGH
VHWHPEURGH FySLDGR3URFHVVRGH&RQW DV2UGLQiULDVGR)X QGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDR
H[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
15 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 51/2011-CNTX H³(Q FDPLQKDUHODWyULRFRQWHQGRRV SURMHWRVTXHQR H[HUFtFLRGH 
FDSWDUDPUHFXUVRVSRULQWHUPpGLRGD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWH´
5HODWRUD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

16 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CNG HDXWRULDGR'HSXWDGR2WDYLR/HLWHTXH ³$OWHUDR 
$QH[R9, 6XEWtWXORVUHODWLYRVDREUDVHVHUYLoRVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV GD/HLQGHGHMDQHLURGH´
5HODWRU'HSXWDGR5HQDWR0ROOLQJ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

17 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 190A/2009-SF, TXH³(QFDPLQKD DR6HQDGR )HGHUDOUHODWyULRGD$XGL rQFLD3~EOLFDQ 
UHDOL]DGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQRVGLDVHGHDEULOHHGHPDLRGHDTXDOGLVFXWLXTXHVW}HVUHODWLYDVjV
GHPDQGDVMXGLFLDLVTXHREMHWLYDPRIRUQHFLPHQWRGHSUHVWDo}HVGHVD~GH´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

(PDWHQGLPHQWRjVROLFLWDomR GR'HSXWDGR'X DUWH1RJXHLUD 36'%63 HWHQGRHPYLVWDD SUHVHQoDLQVXILFLHQWHGH
'HSXWDGRVH6HQDGRUHVDRPtQLPRIL[DGRQR§ único do art. 134 da Resolução nº 1/2006-CNR3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDUHDOL]DomRGHreunião ordináriaQRGLD19 de junho, terça-feiraàs 14h30minQRSOHQiULRGD&kPDUD
GRV'HSXWDGRV&RPXQLFRXTXHKDYHUiQDTXHOHPHVPRGLDàs 14 horas,QDVDODGHUHXQLmRGD3UHVLGrQFLDGD&RPLVVmRreunião do
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO.

(FDQFHORXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDV
hoje, dia 13 de junho, quarta-feira, às 18 horas; e
dia 14 de junho, quinta-feira, às 10 horas.

%UDVtOLDGHMXQKRGH
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Reunião realizada em 19 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Ordinária)
8ª Reunião Ordinária
convocada para 19/06/2012, às 14h30min
(Iniciada às 15h02min e encerrada às 15h09min)
Pauta nº 13/2012
ABERTURA

2VWUDEDOKRVIRUDPLQLFLDGRVSHOR 3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 TXHLQIRUPRXQmRKDYHUquorumUHJLPHQWDO
SDUDGHOLEHUDomRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO

2'HSXWDGR)HOLSH0DLD '(051 VROLFLWRXQRVWHUPRVGR art. 134,GDResolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº
3, de 2008, ambas do Congresso NacionalRHQFHUUDPHQWRGDUHXQLmR
(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quorumQRUHFLQWR SDUDGDUS URVVHJXLPHQWRjU HXQLmRR3UHVLGHQWH DQXQFLRXTXHHQFHUUDUL D
RVWUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV
$WDGD5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGHH
$WDGD5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHMXQKRGH

Pauta nº 13/2012

1 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Medida Provisória nº 566/2012-CNTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDR UGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRV GR
'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRHGD ,QWHJUDomR1DFLRQDOQRYDORUJOREDOGH5  VHWHFHQWRVHVHLVPLOK}H VHTXDWURFHQWR V
PLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

2 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRjMedida Provisória nº 569/2012-CN, TXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD'HIHVD 
GD,QWHJUDomR1DFLRQDOHGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHQRYDORUJOREDOGH5 VHLVFHQWRVHRLWHQWDH
RLWRPLOK}HVTXDWURFHQWRVHQRYHQWDHVHWHPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR$QtEDO*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

3 – Ofício Conjunto nº 02/2012/Coff/ConorfGHGHDEULOTXHSURS}HD³ &RUUHomRGHHUURGHRUGHPWpFQLFDYHULILFDGRQR$XWyJUDIR
GD/HL2UoDPHQWiULDSDUD /HLQGHGHMDQHLURGH ´ (UUDWDj/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD 
$XWRUHV&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRH)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUD&'H&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH6)
4 - Relatório Preliminar com Emendas, DSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 3/2012-CN, TXH³ 'LVS}HVREUHDV GLUHWUL]HVSDUD  D
HODERUDomRHH[HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFR PHPHQGDVQRV WHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5H ODWRUFRPLQGLFD omRSHOD 
DSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVQVDDDHDHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 01/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGH 
yUJmRVGRV3RG HUHV/HJLVODWLYR H-XGLFLiULR GR 0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR 0LQL VWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWm R
&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
6 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGR DR Projeto de Lei nº 09/2012-CN, TXH³$E UHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmR HPI DYRUGH(QFDU JRV
)LQDQFHLURVGD8QLmRFUpGLWRHVS HFLDOQRYDORUGH5  XPPLOKmRGX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLVP LOTXLQKHQWRVHVH WHQWD
HTXDWURUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU6HUUDJOLR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
7 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CN, TXH³( QFDPLQKDFySLD GR$FyUGmRQ GH7&83OHQiUL
R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU'HSXWDGR0DXUR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
8 – Requerimento nº 03/2012-CMO, TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLom RGHXP*UXSR GH 7UDEDOKRFR PYLVWD Vj LPSOHPHQWDomRGHXPD
SROtWLFDGHDXPHQWRUHDOGDVDSRVHQWDGRULDVH SHQV}HVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6R FLDOFRPYDORUHVDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
QRSURFHVVRRUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH2UoDPHQWR±&02´
$XWRU6HQDGRU3DXOR3DLP
9 – Requerimento nº 05/2012-CMO, TXH³ 5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLF DSDUDGHE DWHUFRPR0LQL VWURGH(VWDGR GDV
&LGDGHVRVUHSDVVHVGHUHFXUVRVGRRUoDPHQWRGD8QLmR´ (Ministro Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro)
$XWRU'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD
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10 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRAviso nº 03/2008-CN TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRGR
DUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR5HODWyULRGDVDWLYLGDGHVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+XJR0RWWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
11 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 31/2009-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJUHV VR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HRSDUiJUDI R
GRDUWLJRG D/HLGHGHDEULOGHRUHOD WyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQW UDWDGDVGD/LQKDGH &UpGLWR&DSLWDOGH
*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGH
GHQRYHPEURGH ´HDR Ofício nº 32/2010-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRV WHUPRVGR GRDUWGD/ HL
GHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
12 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 33/2010-CN, TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSD UiJUDIRGRDUWGD /HL QGH 
GHDEULOGHUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHQRYHPEURGH´HDR Ofício nº 01/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HR  GR
DUWGD /HLQ GH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQW UDWDomRGD/LQK DGH&UpGLWRGH &DSLWDOGH*LU R
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
13 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGR DR Ofício nº 02/2008-CN TXH³( QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWRDRDUWLJR  
SDUiJUDIRGD /HLQG HGHVHWHP EURGH FySLD GRSU RFHVVRGH3UHVWDomRGH &RQWDVGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 14/2008-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHFRPUHGDomRGDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHFySLDGR5HODWyULRGDV
$WLYLGDGHV'HVHQYROYLGDVH5HVX OWDGRV2EWLGRV FRPDDSOLFDomRGRV UHFXUVRVG R)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR 1RUWH±
)12HODERUDGRSHOR%DQFRGD$ PD]{QLD6$ HFySLDGR5HODWy ULRGH *HVWmR 3DUHFHUQ&*)&')'GH  HODERUDGR
SHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRSDUD
FRPSRURSURFHVVRGHSUHVWDomRGHFRQWDVGR)12UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
15 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 37/2011-CNTXH³(QFDP LQKDHPFXPSULPHQWRGR GRDUWGD/HLQGHGH
VHWHPEURGH FySLDGR3URFHVVRGH&RQW DV2UGLQiULDVGR)X QGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDR
H[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
16 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 51/2011-CNTX H³(Q FDPLQKDUHODWyULRFRQWHQGRRV SURMHWRVTXHQR H[HUFtFLRGH 
FDSWDUDPUHFXUVRVSRULQWHUPpGLRGD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWH´
5HODWRUD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

17 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CNG HDXWRULDGR'HSXWDGR2WDYLR/HLWHTXH ³$OWHUDR 
$QH[R9, 6XEWtWXORVUHODWLYRVDREUDVHVHUYLoRVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV GD/HLQGHGHMDQHLURGH´
5HODWRU'HSXWDGR5HQDWR0ROOLQJ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

18 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 190-A/2009-SF, TXH³(QFDPLQKDDR6HQDGR)HGHU DOUHODWyULRGD$XGLrQFLD3~EOLFDQ 
UHDOL]DGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQRVGLDVHGHDEULOHHGHPDLRGHDTXDOGLVFXWLXTXHVW}HVUHODWLYDVjV
GHPDQGDVMXGLFLDLVTXHREMHWLYDPRIRUQHFLPHQWRGHSUHVWDo}HVGHVD~GH´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

(PDWHQGLPHQWRjVROLFLWDomRGR'HSXWDGR)HOLSH0DLD '(051 HWHQGRHPYLVWDDSUHVHQoDLQVXILFLHQWHGH6HQDGRUHVDR
PtQLPRIL[DGRQR§ único do art. 134 da Resolução nº 1/2006-CNR3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR
$QWHVFRPXQLFRXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDV,QRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
hoje,dia 19 de junho, terça-feira, às 18 e 20 horas;
dia 20 de junho, quarta-feira, às 14h30min e 18 horas; e
dia 21 de junho, quinta-feira, às 10 horas.
(FRQYRFRXUHXQLmRH[WUDR UGLQiULDSDUDRGLD 20 de junho, quarta-feira, às 20 horasQRSO HQiULRGD&k PDUDGRV 
'HSXWDGRV
%UDVtOLDGHMXQKRGH
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Reunião realizada em 19 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Extraordinária)

3ª Reunião Extraordinária
convocada para 19/06/2012, às 18 horas
(Iniciada e suspensa às 18h34min)
Pauta nº 13/2012
ABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
2VWUDEDOKRVIRUDPLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 

(PYLUWXGHGR LQtFLRGD2UGHP GR'LDQR 3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGHDFRUGRFRP RGLVSRVWRQR Drt.46, § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,R3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRG DUHXQLmRH [WUDRUGLQiULDSDU DR mesmodia, 19 de junho, terça-feiraDSyVRWp UPLQRGD
2UGHPGR'LDQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV

%UDVtOLDGHMXQKRGH








MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão



Reunião realizada em 19 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Extraordinária)

Continuação da 3ª Reunião Extraordinária
convocada para 19/06/2012, após o término
da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados
(Reiniciada às 19h13min e suspensa às 21h59min)
Pauta nº 13/2012
REABERTURA
2VWUDEDOKRVIRU DPFRQGX]LGRV  SHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXO R3LPHQWD 3 756 HSHOR9LFH3UHVLGHQWH6HQDGR
9LFHQWLQKR$OYHV 3572 

AVISOS

U

23UHVLGHQWHFRPXQLFRXTXHIRUDPGHVL JQDGRVRVFRRUGHQDGRUH VHRVPHPEURV GRVFRPLWrVSHUPDQHQWHVGD& RPLVVmR
QRVWHUPRVHVWD EHOHFLGRQR art. 18 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional,D
VHJXLUUHODFLRQDGRV



I - COMITÊ DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CFis
Coordenador:6HQDGRU6pUJLR6RX]D 30'%35 
 Membros na Câmara dos Deputados' HSXWDGRV-RmR3DXO R/LPD 3 73( &HOVR0DOGDQH U 30 '%6& 
5HLQDOGR$]DPEXMD 36'%06 3DXOR5XEHP6DQWLDJR 3' 73( $QWRQLR% ULWR 37%%$ /HRQDUGR*DGHOKD 36 &3%  H
2VPDU-~QLRU 3&GR%3, 
Membros no Senado Federal6HQDGRUHV$UPDQGR0RQWHLUR 37%3( 6pUJLR6RX]D 30'%35 H3DXOR3DLP
3756 


II - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DA RECEITA - CAR
- Coordenador'HSXWDGR&OiXGLR3XW\ 373$ 
Membros na Câmara dos Deputados'HSX WDGRV&OiXGLR3X W\ 3 73$  2VPDU6HU UDJOLR 30 '%35 ' XDUWH
1RJXHLUD 36'%63 5HQDWR0ROOLQJ 3356 /XL]&DUORV6HWLP '(035 -RmR0DLD 3551 H3DXOR)ROHWWR 36%(6 
 Membros no Senado Federal6HQDGR UHV&O pVLR$QGUDGH  3 0'%0* )OH [D5LEHLUR 36'%3$ H6p UJLR
3HWHFmR 36'$& 


III - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES GRAVES - COI
- Coordenador:'HSXWDGR0DXUR/RSHV 30'%0* 
 Membros na Câmara dos Deputados'HS XWDGRV-RVLDV*R PHV 37%$  9 DQGHUOHL6LUDTXH  3763  0DX UR
/RSHV 30'%0 * :DQGH QNRON*RQoDOYHV 36'%3$ 3URIH VVRUD'RULQKD6HD EUD5H]HQGH '(072 /DXUH] 0RUHLUD 
36%72 H)pOL[0HQGRQoD-~QLRU 3'7%$ 
Membros no Senado Federal6HQDGRUHV9LFHQWLQKR$OYHV 3572 H:HOOLQJWRQ'LDV 373, 
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IV - COMITÊ DE EXAME DA ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS - CAE
- Coordenador:'HSXWDGR0DUFXV3HVWDQD 36'%0* 
Membros na Câmara dos Deputados'HSXWDGRV/HRQDUGR0RQWHLUR 370* (GLR/RSHV 30'%55 0DUFXV
3HVWDQD 36'%0* 5REHUWR%DOHVWUD 33*2 *LDFRER 3535 $UQDOGR-DUGLP 33663 H3DXOR:DJQHU 3951 
Membros no Senado Federal6HQDGRUHV9DQHVVD*UD]LRWLQH&iVVLR&XQKD/LPD 36'%3% 

AVISO SOBRE A CRIAÇÃO DA COMUNIDADE VIRTUAL
e-Democracia

23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR &02 DEUHXPGHEDWHLQpGLWR
FRPDVRFLHGDGHVREUHD/HLGH 'LUHWUL]HV2UoD PHQWiULDSDUDSRUPHLRG R3RUWDO e-DemocraciaRSRUWDORILFLDOGHLQWHUDom RGD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV KWWSHGHPRFUDFLDFDPDUDJRYEUZHEOGRLQLFLR 
4XDOTXHUFLGDGmRLQWHUHVVDGRQH VVHGHEDWHHVS HFLDOLVWDRXQmR SRGHUiWURFDULGHLDVHH[SH ULrQFLDVVXJHULUQRYD UHGDomR
SDUDRWH[WRGDOHLDFHVVDUFRQW H~GRVDW XDOL]DGRVUHODFLRQDGRVj /'2HWX GRLVVRSRGH VHUFRPSDUWLOKDGRFRPRXWUDVUHGHV 
VRFLDLVFRPR)DFHERRNH7ZLWWHU
2GHED WHVHUi DFRPSDQKDGRSHO RVPHPEURVGD &02H FRQVXOWRUHV GDiU HDTXH FRQVLGHUDUmRDV FRQWULEXLo}HVHPVHXV 
WUDEDOKRVOHJLVODWLYRV
$ILPGHOHYDUD RFRQKHFLPHQWRGDVRFLHGDGHEUDVLOHLUDFRQWDVH FRPDGLYX OJDomRGRVYHtFXORV GHFRPXQLFDomR GD&DVD
GRVSDUODPHQWDUHVHPVHXVGLVFXUVRVHQWUHYLVWDVHVLWHVOLVWDV PDLOLQJ GHS~EOLFRHQYROYLGRFRPRWHPDUHGHVVRFLDLVHRXWURV

Questão de Ordem
2'H SXWDGR 5HLQDOGR$]DPEXMD 36'%06  OH YDQWRX4XHVWm RGH 2UGHPFRPDPSDU RQRV  artigos 30, 31 e 32 do
Regimento ComumDOHJDQGRTXHD2U GHPGR'L DGHYHULDVHULQLFLDGDRTXH QmRRFRUUHXHVROLFLWRXRHQFHUU DPHQWRGDUHXQLmR 2
3UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHQmRKD YLDTXyUXPSDUD GHOLEHUDomRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOHSRULVVRD2UGHPGR'LDQmRIRL 
DEHUWDHQWUH WDQWRKDYLDTXy UXPSDUD DEH UWXUDG RVWUDEDOKRVH H OHLULDREHGHFHU  RGLVSRVWRQRV artigos 30 e 31 GR'LSORPD/ HJDO
VXSUDFLWDGRHGDULDLQtFLRDOHLWXUDGRVH[SHGLHQWHV

EXPEDIENTE


23UHVLGHQWHSURFHGHXDOHLWXUDGRVH[SHGLHQWHVLQWHUQRVHH[WHUQRVUHFHELGRVSHOD&02HGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH
7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SH GLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXHDOLVWDFRPRVH[S HGLHQWHVIRLHQFDPLQKDGD
SHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVQHVWDGDWD
I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:



1) 2IQ%ORFRGHGHMXQKRGR'HSXWDGR/LQFROQ3RUWHOD/tGHUGR%ORFR3DUODPHQWDU
3537GR%3533+637&36/357%VROLFLWDQGRDLQGLFDomRGR'HSXWDGR-RmR0DLD 3551 SDUDDUHODWRULDGR3URMHWRGH/HLQ
&1
2) 2ItFLRQ+0GHGHMXQKRGR'HSXWDGR+XJR0RWWD 30'%3% VROLFLWDQGRDVXDLQGLFDomRSDUDUHODWDUGR3URMHWRGH
/HLQ&1

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo Presidente:
1)2)Q*DEGHGHDEULOGR'HSXWDGR5HLQDOGR$]DPEXMD 36'%06 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHDEULO
2)2)*$%&%1GHGHPDLRGD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL 3335 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHPDLR
3)2IQGHGHPDLRGR'HSXWDGR-RmR0DLD 3551 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHPDLR
4)2)*3QGHGHMXQKRGRJDELQHWHGD'HSXWDGD0DQXHODG¶ÈYLOD 3&GR%56 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHDEULO
5)2)*3QGHGHMXQKRGRJDELQHWHGD'HSXWDGD0DQXHODG¶ÈYLOD 3&GR%56 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtRGRGHDGH
PDLR
6)2)*$% &%1GH GHMXQKRGD 'HSXWDGD&LGD %RUJKHWWL 333 5 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHU tRGRGHD GH
MXQKR

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão INDEFERIDOS pelo Presidente:
1)2)Q*DEGHGHPDLRGR'HSXWDGR5HLQDOGR$]DPEXMD 36'%06 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHPDLR
2)2) *6%/GHGH PDLRGR6HQDG RU%HQHGLWRGH/LUD 33$/ MXVWLILFDQGRDXVrQFLD QRVGLDV H GHDEULO 
HGHPDLR
3)2)*633GHGHPDLRGR6HQDGRU3DXOR3DLP 3756 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRVGLDVGHDEULOHGHPDLR
II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1) 2ItFLRQGHG HMXQKRGR3UHVLGHQWHGD$VVR FLDomRGRV0XW XiULRVGR&UpGLW R5XUDOGR(VWDGRGD3DUDtED ±
$0&5(3%-DLU3HUHLUD*XLPDUmHVGDQGRFRQ KHFLPHQWRHDSUHVHQW DQGRSURYL GrQFLDVVREUHRUHVXPRGDGHFLVmRSURIHULGDSH OR
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRFRQVWDQWHQR$FyUGmRQHPYLUWXGHGDLQpUFLDGR%DQFRGR1RUGHVWHGR%UDVLOHPQmRFXPSULU
DGHFLVmRVXSUDFLWDGD

- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2012 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 118 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, encaminhados pelos seguintes
órgãos:
7ULEXQDLV5HJLRQDLVGR7UDEDOKRGDVVHJXLQWHVUHJL}HVH
7ULEXQDLV5HJLRQDLV(OHLWRUDLVGRVVHJXLQWHVHVWDGRV$ODJRDV $PD]RQDV%DKLD'LVWULWR)HGH UDO*RLiV0LQDV*HUDLV0DWR *URVVR
GR6XO0DWR*URVVR3DUi3DUDtED5LRGH-DQHLUR5RUDLPD5LR*UDQGHGR6XO6DQWD&DWDULQDH7RFDQWLQV
6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD
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7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR'LVWULWR)HGHUDOHGRV7HUULWyULRV
7ULEXQDO6XSHULRU(OHLWRUDO
7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:
Aviso Seses de 30 de maio:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ ,PSODQWDomRGD5HILQDULD3UHPLXP,,QR(VWDGRGR&HDUi
Aviso Seses de 6 de junho:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHHOHWULILFDomRUXUDOQR(VWDGRGR3LDXtQRkPELWRGR3URJUDPD/X]SDUD
7RGRV FODVVLILFDomRVLJLORVR 
- Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto
Nardes, ao Presidente da CMO:
Aviso Seses de 6 de junho:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHFRQVWUXomRGHWUHFKRVURGRYLiULRVQRFRUUHGRU2HVWH1RUWHQD%53$

23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHIRLDWLQJLGRR quórumUHJLPHQWDOSDUDGHOLEHUDomRQDVUHSUHVHQWDo}HVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
HGR6HQDGR)HGHUDO

- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões:
5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGHH
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHMXQKRGH
5HVXOWDGR2 'HSXWDGR$XJXVW R&RXWLQKR '(03( VROLFLWRX DOHLWXUDGDV $W DVHR3UHVLGHQ WHLQGLFRXR'H SXWDGR= HFD'LU FHX
3735 SD UDID ]HUDOHLWXUD$SyVQmRKDYHQGRGLVFXVVmRR3U HVLGHQWHFRORFRXDV$WDVHP YRWDomRQDUHSUHVH QWDomRGD&kPD UD
GRV'HSXWDGRV 2'HS XWDGR$QW RQLR&DUORV 0DJDOKmHV1HWR/tG HUGR'(0 HR 'HSXWDGR% UXQR$UD~MR/tGH UG R36'%SHGLUD P
YHULILFDomRGHYRWDomRFRQIRUPHGLVS}HRart. 136 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional.
23UHVLGHQWHGH VLJQRXR6HQDG RU$QW{QLR&DUORV9DODGDUHV 36%6( SDUDID]HUD FKDPDGDQRPLQDOGRVUHS UHVHQWDQWHVGD &kPDUD
GRV'HSXWDGRV)LQDOL]DGDDFKDPDGDR3UHVLGHQWHSURFODPRXRUHVXOWDGRGDYRWDomRQRPLQDOYRWRV6,0YRWR V1mRQ~PHUR
WRWDOGHYRWDQWHV(PVHJXLGD R3UHVLGHQWHLQI RUPRXTXHDV$WDVIRUDPaprovadasQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
(PYRWDomRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOIRUDPaprovadasSRUXQDQLPLGDGH
ORDEM DO DIA




Pauta nº 13/2012
REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA

– 5HTXHULPHQWRSDUDLQYHUVmRGHSDXWDSDUDDSUHFLDUR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 3/2012CN (PLDO/2013).
$XWRU6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH


4 - $SUHFLDomRGRRelatório Preliminar com Emendas, DSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 3/2012-CN, TXH³'LVS}HVREUHDVGLUHWUL]HV
SDUDDHODERUDomRHH[HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFR PHPHQGDVQRV WHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5H ODWRUFRPLQGLFD omRSHOD 
DSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVQVDDDHDHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGRR5HODWRUDSUHVHQWRXR5HODWyULR3UHOLPLQDU$GLVFXVVmRIRLLQLFLDGDHHQFHUUDGDDVVLPFRPRRSUD]RSDUDDSUHVHQWDomRGH
GHVWDTXHV$'HSXWDGD&DUPHQ=DQRWWR/tGHUGR336FRPDSRLDPHQWRGR9LFH/tGHUGR'(0'HSXWDGR)HOLSH0DLDFRQIRUPH
GLVS}HRart. 136 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional,DSUHVHQWRX5HTXHULPHQWRQRV
WHUPRVGRart. 40 do Regimento ComumVROLFLWDQGRRDGLDPHQWRGDYRWDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDU SRUKRUDV23UHVLGHQWH
FRORFRXR5HTXHULPHQWRHPYRWDomRQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV$'HSXWDGD&DUPHQ=DQRWWR/tGHUGR336SHGLX
YHULILFDomRGHYRWDomRFRPDSRLDPHQWRGR9LFH/tGHUGR'(0'HSXWDGR)HOLSH0DLDHGR'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD9LFH/tGHUGR
36'%FRQIRUPHGLVS}HRart. 136 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional.23UHVLGHQWH
GHVLJQRXR6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV 36%6( SDUDID]HUDFKDPDGDQRPLQDOGRVUHSUHVHQWDQWHVGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV)LQDOL]DGDDFKDPDGDR3UHVLGHQWHSURFODPRXRUHVXOWDGRGDYRWDomRQRPLQDOYRWRV6,0YRWRV12WRWDOGH
YRWDQWHV(PVHJXLGDR3UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHR5HTXHULPHQWRIRLrejeitadoQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV1mR
IRLDSUHFLDGRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR§ 1º do art. 43 do Regimento Comum. 23UHVLGHQWHLQIRUPRX
TXHQmRIRUDPDSUHVHQWDGRVGHVWDTXHVDR5HODWyULR3UHOLPLQDU(PYRWDomRR5HODWyULR3UHOLPLQDUIRLaprovadoSRUXQDQLPLGDGHQDV
UHSUHVHQWDo}HVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHGR6HQDGR)HGHUDO

7HQGRHPYLVWDDDSURYDomRGR 5HODWyULR3UHOLPLQDUFRP(P HQGDVDR3/'2 R3UHVL GHQWHFRPXQLFRXTXHVXEPHWHUi 
DR3UHVLGHQWHGR6HQDGR)HGHUDODDOWHUDomRGRFURQRJUDPDQRVVHJXLQWHVWHUPRV
Apresentação de Emendas ao Projeto de Lei..GHD
Publicação das EmendasDWp
Relatório do RelatorDWp
Discussão e Votação do Relatório e das EmendasDWp
Encaminhamento do Parecer da Comissão à Mesa do CNDWp
1 -&RQIR UPHR GLVSRVWRQRSDUiJUDIR ~QLFRGRDUW da Resolução n°1/2006,DOWHUDGDSHO D Resolução n°3/2008, DPEDV do
Congresso NacionalR3UHVLGHQW HDQXQFLRXDD SUHFLDomRGR5HODW yULRDSUHVHQWDGRj Medida Provisória nº 566/2012-CNTXH³$EUH 
FUpGLWRH[W UDRUGLQiULRHPI DYRUGRV0LQL VWpULRVGR'HVHQYROYLPHQWR$JUi ULR HGD,Q WHJUDomR1DFLRQDOQRY DORUJOREDOGH 5
 VHWHFHQWRVHVHLVPLOK}HVHTXDWURFHQWRVPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
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)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV


5HVXOWDGRR5HODWyULRIRLDSUHVHQWDGRSHOR5HODWRU1RVWHUPRVGRart. 146, § 2°, da Resolução nº 1/2006-CN alterada pela Resolução
nº 3, de 2008, do Congresso Nacional,R3UHVLGHQWHGHFODURX inadmitidasDVHPHQGDVGHQVD
VXJHULGDVSHOR5HODWRU $
GLVFXVVmRIRLLQLFLDGD)RLDSUHVHQWDGDDContestação nº 1/2012-CMO,FRQWUDDLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVHGHDXWRULDGR
'HSXWDGR)HOLSH0DLDFRPRDS RLDPHQWRGRV'HSXWDGRV'XDUWH1RJXHLUD3URIHVVRUD'RULQKD6HDEUD5H]HQGH-RmR0DLD$XJXVWR
&RXWLQKR/XL] &DUORV6HWLPH 3DXOR:DJQHU FR QIRUPH GLVS}HR  art. 148 da Resolução nº 1/2006-CN,DOWHUDGD S HOD Resolução nº
03/2008-CN23UHVLGHQWH GHDFRUGR FRP D Nota Técnica Conjunta nº 3/2012³& UpGLWRV([WUDR UGLQiULRVDGPLVVLELOLGDGHGH 
HPHQGDVHPIDFHDRDUWGD5HVROXomRQ &1´HODERUDGDSHODV&RQVXOWRULDVGH2UoDP HQWRGD&kPDU DGRV'HSXWDGRVH
GR6HQDGR)HGHUDOGHFLGLXSHORindeferimento GD&RQWHVWDomR )RLDSUHVHQWDGRRecursoFRQWUDDGHFLVmRSUHOLPLQDUGR3UHVLGHQWH
GD&02 j&RQ WHVWDomRQ&0 2QRVW HUPRVGR parágrafo único do art. 15 da Resolução nº 1/2006-CNDOWHUDG DSH OD
Resolução nº 03/2008-CN, GHDXWRULDGR 'HSXWDGR)HOLSH0DLD( PYRWDomRR5 HFXUVRIRL rejeitadoFRQWUDRVYRW RVGRV'HSXWDG RV
'XDUWH1RJXHLUD)HOLSH0DLD3URIHVVRUD'RULQKD6HDEUD5H]HQGHH0DUFXV3HVWDQD1mRIRLDSUHFLDGRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR
)HGHUDOFRQIR UPHGLVS}HR § 1º do art. 43 do Regimento Comum.(PYLUWX GHGDLQH[LVWrQ FLDGH quorum QRUHFLQWRSDU DGDU 
SURVVHJXLPHQWRjUHXQLmRHPDWHQGLPHQWRjVROLFLWDomRGR 'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD 36'%63 QRVWHUPRVG R art. 134, parágrafo
único,GDResolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso NacionalR3UHVLGHQWHVXVSHQGHXD
UHXQLmRHDYRWDomRGR5HODWyULRIRLadiada
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS

(PDWHQGLPHQWRjVROLFLWDomR GR'HSXWDGR'X DUWH1RJXHLUD 36'%63 HWHQGRHPYLVWDD SUHVHQoDLQVXILFLHQWHGH
'HSXWDGRVH6HQDGRUHVDRPtQLPRIL[DGRQR§ único do art. 134 da Resolução nº 1/2006-CNR3UHVLGHQWHVXVSHQGHXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRG DUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDSDUDR dia 20 de junho, quarta-feiraàs 14 horasQRSOHQiULR
GD&kPDUDGRV'HSXWDGRV

%UDVtOLDGHMXQKRGH









MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão


Reunião realizada em 20 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Extraordinária)



Continuação da 3ª Reunião Extraordinária
convocada para 20/06/2012, às 14 horas
(Reiniciada às 14h29min e encerrada às 14h31min)
Pauta nº 13/2012
REABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 

(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quórumQRU HFLQWRSDUDGD USURVVH JXLPHQWRjUHXQ LmRQDVUHSUHVH QWDo}HVGD&kP DUDGR V
'HSXWDGRVHGR 6HQDGR)HGH UDOR3UHVLGHQW HDQXQFLRXTXHHQFHUUDUL DRVWUDE DOKRVH deixaram de ser apreciadasDVPDWpUL DV
DEDL[RUHODFLRQDGDV


Pauta nº 13/2012

1 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Medida Provisória nº 566/2012-CNTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDR UGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRV GR
'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRHGD ,QWHJUDomR1DFLRQDOQRYDORUJOREDOGH5  VHWHFHQWRVHVHLVPLOK}H VHTXDWURFHQWR V
PLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGR1DFRQWLQXDomRGD5HXQLmR([WUD RUGLQiULDUHDOL]DGD HPGHMX QKRGHDS yVRWpUPLQRGD2UGHPGR'LDQR 
3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVR5HODWyULRIRLDSUHVHQWDGRHDGLVFXVVmRIRLLQLFLDGD

2 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRjMedida Provisória nº 569/2012-CN, TXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD'HIHVD 
GD,QWHJUDomR1DFLRQDOHGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHQRYDORUJOREDOGH5 VHLVFHQWRVHRLWHQWDH
RLWRPLOK}HVTXDWURFHQWRVHQRYHQWDHVHWHPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR$QtEDO*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

3 – Ofício Conjunto nº 02/2012/Coff/ConorfGHGHDEULOTXHSURS}HD³ &RUUHomRGHHUURGHRUGHPWpFQLFDYHULILFDGRQR$XWyJUDIR
GD/HL2UoDPHQWiULDSDUD /HLQGHGHMDQHLURGH ´ (UUDWDj/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD 
$XWRUHV&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRH)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUD&'H&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH6)
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4 - Relatório Preliminar com Emendas, DSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 3/2012-CN, TXH³ 'LVS}HVREUHDV GLUHWUL]HVSDUD  D
HODERUDomRHH[HFXomRGD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFR PHPHQGDVQRV WHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5H ODWRUFRPLQGLFD omRSHOD 
DSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVQVDDDHDHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGR1DFRQWLQXDomRGD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHDSyVRWpUPLQRGD2UGHPGR'LDQR
3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVR5HODWyULR3UHOLPLQDUIRLaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

5 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 01/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGH 
yUJmRVGRV3RG HUHV/HJLVODWLYR H-XGLFLiULR GR 0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR 0LQL VWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWm R
&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
6 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGR DR Projeto de Lei nº 09/2012-CN, TXH³$E UHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmR HPI DYRUGH(QFDU JRV
)LQDQFHLURVGD8QLmRFUpGLWRHVS HFLDOQRYDORUGH5  XPPLOKmRGX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLVP LOTXLQKHQWRVHVH WHQWD
HTXDWURUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU6HUUDJOLR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
7 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CN, TXH³( QFDPLQKDFySLD GR$FyUGmRQ GH7&83OHQiUL
R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU'HSXWDGR0DXUR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
8 – Requerimento nº 03/2012-CMO, TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLom RGHXP*UXSR GH 7UDEDOKRFR PYLVWD Vj LPSOHPHQWDomRGHXPD
SROtWLFDGHDXPHQWRUHDOGDVDSRVHQWDGRULDVH SHQV}HVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6R FLDOFRPYDORUHVDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
QRSURFHVVRRUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH2UoDPHQWR±&02´
$XWRU6HQDGRU3DXOR3DLP
9 – Requerimento nº 05/2012-CMO, TXH³ 5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLF DSDUDGHE DWHUFRPR0LQL VWURGH(VWDGR GDV
&LGDGHVRVUHSDVVHVGHUHFXUVRVGRRUoDPHQWRGD8QLmR´ (Ministro Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro)
$XWRU'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD
10 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRAviso nº 03/2008-CN TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRGR
DUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR5HODWyULRGDVDWLYLGDGHVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+XJR0RWWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
11 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 31/2009-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJUHV VR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HRSDUiJUDI R
GRDUWLJRG D/HLGHGHDEULOGHRUHOD WyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQW UDWDGDVGD/LQKDGH &UpGLWR&DSLWDOGH
*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGH
GHQRYHPEURGH ´HDR Ofício nº 32/2010-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRV WHUPRVGR GRDUWGD/ HL
GHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
12 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 33/2010-CN, TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSD UiJUDIRGRDUWGD /HL QGH 
GHDEULOGHUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHQRYHPEURGH´HDR Ofício nº 01/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HR  GR
DUWGD /HLQ GH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQW UDWDomRGD/LQK DGH&UpGLWRGH &DSLWDOGH*LU R
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
13 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGR DR Ofício nº 02/2008-CN TXH³( QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWRDRDUWLJR  
SDUiJUDIRGD /HLQG HGHVHWHP EURGH FySLD GRSU RFHVVRGH3UHVWDomRGH &RQWDVGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 14/2008-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHFRPUHGDomRGDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHFySLDGR5HODWyULRGDV
$WLYLGDGHV'HVHQYROYLGDVH5HVX OWDGRV2EWLGRV FRPDDSOLFDomRGRV UHFXUVRVG R)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR 1RUWH±
)12HODERUDGRSHOR%DQFRGD$ PD]{QLD6$ HFySLDGR5HODWy ULRGH *HVWmR 3DUHFHUQ&*)&')'GH  HODERUDGR
SHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRSDUD
FRPSRURSURFHVVRGHSUHVWDomRGHFRQWDVGR)12UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
15 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 37/2011-CNTXH³(QFDP LQKDHPFXPSULPHQWRGR GRDUWGD/HLQGHGH
VHWHPEURGH FySLDGR3URFHVVRGH&RQW DV2UGLQiULDVGR)X QGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDR
H[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
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9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
16 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 51/2011-CNTX H³(Q FDPLQKDUHODWyULRFRQWHQGRRV SURMHWRVTXHQR H[HUFtFLRGH 
FDSWDUDPUHFXUVRVSRULQWHUPpGLRGD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWH´
5HODWRUD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

17 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CNG HDXWRULDGR'HSXWDGR2WDYLR/HLWHTXH ³$OWHUDR 
$QH[R9, 6XEWtWXORVUHODWLYRVDREUDVHVHUYLoRVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV GD/HLQGHGHMDQHLURGH´
5HODWRU'HSXWDGR5HQDWR0ROOLQJ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

18 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 190-A/2009-SF, TXH³(QFDPLQKDDR6HQDGR)HGHU DOUHODWyULRGD$XGLrQFLD3~EOLFDQ 
UHDOL]DGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQRVGLDVHGHDEULOHHGHPDLRGHDTXDOGLVFXWLXTXHVW}HVUHODWLYDVjV
GHPDQGDVMXGLFLDLVTXHREMHWLYDPRIRUQHFLPHQWRGHSUHVWDo}HVGHVD~GH´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

7HQGRHPYLVWDDSUHVHQoDLQVXILFLHQWHGH' HSXWDGRVH6HQDGRUHVDRPtQLPRIL[DGRQR§ único do art. 134 GDResolução n°
1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso NacionalR3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFDQFHORXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
hoje, dia 20 de junho, quarta-feira, às 14h30min e 18 horas; e
dia 21 de junho, quinta-feira, às 10 horas.

%UDVtOLDGHMXQKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão









Reunião realizada em 26 de junho de 2012 (Reunião Deliberativa Ordinária)

9ª Reunião Ordinária
convocada para 26/06/2012, às 14h30min
(Iniciada às 15 horas e encerrada às 16h04min)
Pauta nº 14/2012
ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRU DPDEHUWRVSHOR 3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 TXHLQIRUPRXKDYHU quorumUHJLPHQWDOSDUD
GHOLEHUDomRQDVUHSUHVHQWDo}HVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHGR6HQDGR)HGHUDO

- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões:

5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGHH
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHMXQKRGH
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGDV$WDVTXHHPYRWDomRIRUDPaprovadasSRUXQDQLPLGDGH

AVISO
Presença de parlamentares na Ata da 3ª Reunião Extraordinária
realizada nos dias 19 e 20 de junho

23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHRV'HSXWDGRV$QW{QLR&DUORV0DJDOKmHV1HWR%UXQR$UD~MR&DUPHQ=DQRWWR&ODXGLR&DMDGRH
*LOPDU0DFKDGRQmRUHJLVWUDUDPDDVVLQDWXUDQD)ROKDGH3UHVHQoDGD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHGHMXQKR
+iQHFHVVLGDGHGRVSDUODPHQWDUHVHQWUDUHPHPFRQWDWRFRPD6HFUHWDULDSRLVIL]HUDPXVRGDSDODYUDQDTXHODUHXQLmR

3RUHVVHPRWLYRGHWHUPLQRXj6HFUHWDULDTXHIL]HVVHFRQVWDUDSUHVHQoDGHVVHVSDUODPHQWDUHVQD$WDGD5HXQLmR
([WUDRUGLQiULD


EXPEDIENTE


&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLdispensada leitura dos expedientes.
23UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXH
DOLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVIRLHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVQHVWDGDWD

784
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JUNHO3 2012
Terça-feira
67

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:
1) 2) *637$41GHGHMXQKRGR6HQDGRU3HGUR7DTXHVHQFDPLQKDQGRGRFXPHQWRGHSRVLFLRQDPHQWRHPGHIHVD
GHPHGLGDVGDPDLRUUHOHYkQFLDSDUDDOHLGH'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVSDUD$VPHGLGDVDSUHVHQWDGDVFRQVWDUmRGHHPHQGDV
GHVXDDXWRULDTXHVHUmRDSUHVHQWDGDVQRSUD]RUHJXODPHQWDU
- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo Presidente:
1)2)*6%/GHGHMXQKRGR*DELQHWHGR6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD 33$/ MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHMXQKR
2)2)Q*'5/GHGHMXQKRGR'HSXWDGR5REH UWRGH/XFHQD 3963 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtRGRGHDGH
MXQKR

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão INDEFERIDOS pelo Presidente:
1)2)*6&$1'1GHGHMXQKRGR6HQDGRU&OpVLR$QGUDGH 30'%0* MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHMXQKR
2)2)*6&$1'1GHGHMXQKRGR6HQDGRU&OpVLR$QGUDGH 30'%0* MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHMXQKR
II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1)([SHGLHQWHGHGHMXQKRG HGRH ['HSXWDGR&DUORV)UHGHULFR7KHRGRUR1DGHUVROLFLWDQGRFHUWLGmRFR QWHQGRDVHPHQ GDV
SDUODPHQWDUHVGHVXDDXWRULDDS UHVHQWDGDVj/HL2UoDPHQWiULD$QXDOQRSHUtRGR FRPSUHHQGLGRHQWUHQRYHPEURGHDPDUoR GH
HGHIHYHUHLURGHDMDQHLURGHSHUtRGRTXHH[HUFHXPDQGDWRSDUODPHQWDU

2)2ItFLRQ03GHGHMXQKRGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR0LULDP%HOFKLRUVROLFLWDQGR
HPYLUWXGHGHRPLVVmRDLQFOXVmRGRLWHP,9QR$QH[RGH0HWDV)LVFDLVGR3URMHWRGH/HLGH'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVSDUD
$VUD]}HVSDUDWDOLQFOXVmRHVWmRH[SRVWDVQDFySLDGD1RWD7pFQLFDQ6($),62)03GHGHMXQKRGHHODERUDGDSHOD
6HFUHWDULDGH2UoDPHQWR)HGHUDO


ORDEM DO DIA
Questão de Ordem

2V'HSXWDGRV)pOL[-~QLRU 3' 7%$ H3DXO R5XEHP6DQWLDJR 3'73( FRPDPSDURQRart. 404 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), e § 1º do art. 19 da Resolução nº 1/2006-CN, TXHGLVS}H³RVPHPE URVH FRRUGHQDGRUHVGRVFRPLWrVVHUmR 
GHVLJQDGRVQRS UD]RGH DWp  F LQFR  GLDVDSyV DLQVWDODomRGD &02´ OHYDQWDUDP 4XHVWmR GH2U GHPD R3UHV LGHQWHSDUD TXH 
GHWHUPLQDVVHLPHGLDWDLQVWDODomRGRV&RPLWrV GHTXHW UDWDR DUW GDVXS UDFLWDGD5HVROXomR , HDGLFLRQDOPHQWHSR UDQDORJ LD
XWLOL]DVVHDSUHUURJDWLYDTXHOKHDVVHJXUDR § 2º do art. 17 da mesma ResoluçãoFDVRVHYHULILTXHRPLVVmRGH3DUWLGRV3ROtWLFRVQ D
LQGLFDomRGRVPHPEURVSDUDRVFLWDGRV&RPLWrV
5HVXOWDGR23 UHVLGHQWHdecidiuVREUHD 4XHVWmRGH 2UGHPLQIRUPDQGRTXHWHQGRHP YLVWDTXH MiIRUDPIHLWDVWR GDVDVLQGLFDo}H V
SDUDPHPEURV H&RRUGHQD GRUHVGRV&RPLWrV 3HUPDQHQWHVGH VWD&0 2SHODV/LGHUDQoDV3DUWLGiU LDVD4XHVWmRGH2UGHPI RL
UHVROYLGD


1RLQtFLRGRVWUD EDOKRVR3UHVLGHQWHLQIRUPRX TXHQD5H XQLmRGR&ROHJLDGRGH 5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULD V
FRPDVVHQWRQD &RPLVVmRKRXYHDFRUGR DSHQDVSDUDDSUHFLDomRGRV 5HODWyULRVDSUHVHQWDGRVjV Medidas Provisórias nºs 566 e
569/2012-CNOfício Conjunto nº 02/2012/Coff/ConorfH Requerimento nº 05/2012-CMOFRQVWDQWHVGRVLWHQVQVH GD
3DXWDQ

Pauta nº 14/2012

1 -&RQIR UPHR GLVSRVWRQRSDU iJUDIR~QLFRGR DUW da Resolução n°1/2006, do Congresso NacionalR3UHVLGHQWHDQXQFLRXD 
DSUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQW DGRjMedida Provisória nº 566/2012-CNTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULR V
GR'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRHGD,QWHJUDomR1DFLRQDOQRYDORUJOREDOGH5 VHWHFHQWRVHVHLVPLOK}HVHTXDWURFHQWRV
PLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGR1DFRQWLQXDomRGD 5HXQLmR([WU DRUGLQiULDUHDOL]DGDHP GHMXQKR GHR5HOD WyULRIRLDSUHVHQW DGRDGLVFXVVmR
IRLLQLFLDGDHIRUDPGHFODUDGDVLQDGPLWLGDV DVH PHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRU)RL DSUHVHQWDGDD&RQWHVWDomRQ&0 2GH
DXWRULDGR 'HSX WDGR)HOLSH0DL DTXHWHYH DG HFLVmRGR3UHVLGHQW HSHORVHX LQGHIHULPHQWR ) RLDSUHVHQWDGR  5HFXUVRDR3OH QiULR
FRQWUDDGHFLVmRGR3UHVLGHQWHHIRLUHMHLWDGR+RMHQD5HXQLmR2UGLQiULDGLDGHMXQKRGHDXVHQWHRUHODWRUR3UHVLGHQWH
GHVLJQRXR6HQ DGRU3DXOR3DL P 3756 FRP RUHODWRU ad hoc(QFHUUDGDDGL VFXVVmRHPYRW DomRR5HODWyULR IRL aprovadoSR U
XQDQLPLGDGH

2 -&RQIR UPHR GLVSRVWRQRSDU iJUDIR~QLFRGR DUW da Resolução n°1/2006, do Congresso NacionalR3UHVLGHQWHDQXQFLRXD 
DSUHFLDomRGR5HODWyULRDSUHVHQW DGRjMedida Provisória nº 569/2012-CN, TXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULR V
GD'HIHVDGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHQRYDORUJOREDOGH5 VHLVFHQWRV
HRLWHQWDHRLWRPLOK}HVTXDWURFHQWRVHQRYHQWDHVHWHPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR$QtEDO*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGR DXVHQWHR 5HODWRUIRLGHVLJQDGRR 'HSXWDGR(OLVHX3 DGLOKD 30'%56 FRPR UHODWRUad hoc, TXHDSUHVHQWRXR 5HODWyULR
(PFRQIRUPLGDG HFRPRGLVSRVWRQR § 2° do art.146, da Resolução n°1/2006, do Congresso NacionalR3U HVLGHQWHGHFODUR X
inadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR$GLVFXVVmRIRLLQLFLDGD)RLDSUHVHQWDGDDContestação nº 2/2012-CMO,
FRQWUDDLQDGPLVVLELOLGDGHGDHP HQGDQ GHDXWRULDGR'HSXWDG R)HOLSH0DLD FRPRDSRLDPHQWRGRV'HSXWDGRV'XDUWH1RJXHLU D
3URIHVVRUD'RULQKD6HDEUD5H]HQGH-RmR0DLD$XJXVWR&RXWLQKR/XL]&DUORV6HWLPH3 DXOR:DJQHUFRQIRUPHGLVS}HRart. 148 da

JUNHO
2012
68 Terça-feira
3

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

785
Julho de 2012

Resolução nº 1/2006-CN23UHVLGHQWHGHDFRUGRFRPDNota Técnica Conjunta nº 3/2012³&UpGLWRV([WUDRUGLQiULRVDGPLVVLELOLGDGH
GHHPHQGDVHPIDFHDRDUWGD5HVROXomRQ &1´HODERUDGDSHODV&RQVXOWRULDVGH2UoDPHQWRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
HGR6HQDGR)HGHUDOGHFLGLXSHORindeferimento GD&RQWHVWDomR(PYRWDomRR5HODWyULRIRLaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

3 –23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXH Rart. 152da Resolução n°1/2006, do Congresso NacionalHVWDEHOHFH³O projeto de lei aprovado e
enviado em autógrafo para sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de correção de
erro material, verificado exclusivamente no processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO, por
proposta de seu Presidente, justificando-se cada caso´
(PVHJXLGDR3UHVLGHQWHDQXQFLRXDDSUHFLDomRGROfício Conjunto nº 02/2012/Coff/ConorfGHGHDEULOTXHSURS}HD
³&RUUHomRGHHUURGHRUGHPWpFQLFDYHULILFDGRQR $XWyJUDIRGD/HL2UoDPHQWiULDSDUD /HLQGHGH MDQHLURGH  ´
(UUDWDj/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD 
$XWRUHV&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRH)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUD&'H



&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH6)
5HVXOWDGRD(UUDWDIRLaprovadaSRUXQDQLPLGDGH
10 – Requerimento nº 05/2012-CMO, TXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3 ~EOLFD SDUDGHED WHUFRPR 0LQLVWURGH(VWDG RGD V
&LGDGHVRVUHSDVVHVGHUHFXUVRVGRRUoDPHQWRGD8QLmR´ (Ministro Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro)
$XWRU'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH
(PYLUWXGHGDLQ H[LVWrQFLDGHDFRUGRGR&ROHJLD GRGH5HSUHVHQW DQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULD VFRPDVVHQWRQ D&RPLVVmR
SDUDGHOLEHUDomRGDVGHPDLVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD3DXWDQR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRVHdeixaram
de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV
4 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 01/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGH 
yUJmRVGRV3RG HUHV/HJLVODWLYR H-XGLFLiULR GR 0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR 0LQL VWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWm R
&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 08/2012-CN,TXH³$EUHDRV2UoDPHQWRV)LVFDOH GD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRH P
IDYRUGR0LQLVWpU LRGR7U DEDOKRH(PSUHJRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDOR UGH 5 RLWRFHQWRV HVHVVHQWDPLOUHDLV SDUD RVILQV
TXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU-~QLRU
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
6 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGR DR Projeto de Lei nº 09/2012-CN, TXH³$E UHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmR HPI DYRUGH(QFDU JRV
)LQDQFHLURVGD8QLmRFUpGLWRHVS HFLDOQRYDORUGH5  XPPLOKmRGX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLVP LOTXLQKHQWRVHVH WHQWD
HTXDWURUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU6HUUDJOLR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
7 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 12/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU GRV0LQLVWpULRVGR
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRHGDV&LGDGH VFUpGLWRVXSOH PHQWDUQRYDORU JOREDOGH5  WULQWDHVHWHPLOK}HV H
TXLQKHQWRVPLOUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR SURMHWRFRPLQGLFDomRSHO DLQDGPLVVLELOLGDGHGDVH PHQGDVGH QVD HS HODUHMHLomRGDV
GHPDLV
8 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CN, TXH³( QFDPLQKDFySLD GR$FyUGmRQ GH7&83OHQiUL
R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU'HSXWDGR0DXUR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
9 – Requerimento nº 03/2012-CMO, TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLom RGHXP*UXSR GH 7UDEDOKRFR PYLVWD Vj LPSOHPHQWDomRGHXPD
SROtWLFDGHDXPHQWRUHDOGDVDSRVHQWDGRULDVH SHQV}HVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6R FLDOFRPYDORUHVDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
QRSURFHVVRRUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH2UoDPHQWR±&02´
$XWRU6HQDGRU3DXOR3DLP
11 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRAviso nº 03/2008-CN TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRGR
DUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR5HODWyULRGDVDWLYLGDGHVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+XJR0RWWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
12 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 39/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyUL RGHDYDOLDomR GRFXPSULPHQWR GDPHWDGHVXSHU iYLWSULPiULRGRV0LQLVWpU LRVGD)D]HQGDH GR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRIL[DGDSDUDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

13 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 98/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRGR4XDGULPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
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14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGR DR Ofício nº 02/2008-CN TXH³( QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWRDRDUWLJR  
SDUiJUDIRGD /HLQG HGHVHWHP EURGH FySLD GRSU RFHVVRGH3UHVWDomRGH &RQWDVGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
15 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 14/2008-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHFRPUHGDomRGDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHFySLDGR5HODWyULRGDV
$WLYLGDGHV'HVHQYROYLGDVH5HVX OWDGRV2EWLGRV FRPDDSOLFDomRGRV UHFXUVRVG R)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR 1RUWH±
)12HODERUDGRSHOR%DQFRGD$ PD]{QLD6$ HFySLDGR5HODWy ULRGH *HVWmR 3DUHFHUQ&*)&')'GH  HODERUDGR
SHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRSDUD
FRPSRURSURFHVVRGHSUHVWDomRGHFRQWDVGR)12UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
16 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 37/2011-CNTXH³(QFDP LQKDHPFXPSULPHQWRGR GRDUWGD/HLQGHGH
VHWHPEURGH FySLDGR3URFHVVRGH&RQW DV2UGLQiULDVGR)X QGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDR
H[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
17 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 31/2009-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJUHV VR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HRSDUiJUDI R
GRDUWLJRG D/HLGHGHDEULOGHRUHOD WyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQW UDWDGDVGD/LQKDGH &UpGLWR&DSLWDOGH
*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGH
GHQRYHPEURGH ´HDR Ofício nº 32/2010-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRV WHUPRVGR GRDUWGD/ HL
GHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
18 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 33/2010-CN, TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSD UiJUDIRGRDUWGD /HL QGH 
GHDEULOGHUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHQRYHPEURGH´HDR Ofício nº 01/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HR  GR
DUWGD /HLQ GH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQW UDWDomRGD/LQK DGH&UpGLWRGH &DSLWDOGH*LU R
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
19 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 51/2011-CNTX H³(Q FDPLQKDUHODWyULRFRQWHQGRRV SURMHWRVTXHQR H[HUFtFLRGH 
FDSWDUDPUHFXUVRVSRULQWHUPpGLRGD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWH´
5HODWRUD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

20 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CNG HDXWRULDGR'HSXWDGR2WDYLR/HLWHTXH ³$OWHUDR 
$QH[R9, 6XEWtWXORVUHODWLYRVDREUDVHVHUYLoRVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV GD/HLQGHGHMDQHLURGH´
5HODWRU'HSXWDGR5HQDWR0ROOLQJ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

21 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 190-A/2009-SF, TXH³(QFDPLQKDDR6HQDGR)HGHU DOUHODWyULRGD$XGLrQFLD3~EOLFDQ 
UHDOL]DGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQRVGLDVHGHDEULOHHGHPDLRGHDTXDOGLVFXWLXTXHVW}HVUHODWLYDVjV
GHPDQGDVMXGLFLDLVTXHREMHWLYDPRIRUQHFLPHQWRGHSUHVWDo}HVGHVD~GH´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

&RQFOXtGDDYRWDomRGDVPDWpULDVDF RUGDGDVHPUHXQLmRGR&ROH JLDGRGH5HSUHV HQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRP 
DVVHQWRQD&02R3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFDQFHORXDUHDOL]DomRGHUHXQLmR H[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDKRMH dia 26 de junho, terça-feiraàs 18 horasQR
SOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
%UDVtOLDGHMXQKRGH






MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão

 (Reunião Deliberativa Extraordinária)
Reunião realizada em 27 de junho de 2012

4ª Reunião Extraordinária
convocada para 27/06/2012, às 14h30min
(Iniciada às 15h02min e encerrada às 15h03min)
Pauta nº 14/2012 - Alterada
ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 
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(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quorumUHJLPHQW DOSDUDGHOLEHUDomRQDVUHSUHV HQWDo}HVGD&kPDUDGRV'HSXWD GRVHGR 
6HQDGR)HGHUDOR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

Pauta nº 14/2012 - Alterada

1 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Medida Provisória nº 566/2012-CNTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDR UGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRV GR
'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRHGD ,QWHJUDomR1DFLRQDOQRYDORUJOREDOGH5  VHWHFHQWRVHVHLVPLOK}H VHTXDWURFHQWR V
PLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2012.

2 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRjMedida Provisória nº 569/2012-CN, TXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD'HIHVD 
GD,QWHJUDomR1DFLRQDOHGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHQRYDORUJOREDOGH5 VHLVFHQWRVHRLWHQWDH
RLWRPLOK}HVTXDWURFHQWRVHQRYHQWDHVHWHPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR$QtEDO*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
- Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2012.

3 – Ofício Conjunto nº 02/2012/Coff/ConorfGHGHDEULOTXHSURS}HD³ &RUUHomRGHHUURGHRUGHPWpFQLFDYHULILFDGRQR$XWyJUDIR
GD/HL2UoDPHQWiULDSDUD /HLQGHGHMDQHLURGH ´ (UUDWDj/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD 
$XWRUHV&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRH)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUD&'H



&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH6)
- Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2012.

4 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 01/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGH 
yUJmRVGRV3RG HUHV/HJLVODWLYR H-XGLFLiULR GR 0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR 0LQL VWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWm R
&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 08/2012-CN,TXH³$EUHDRV2UoDPHQWRV)LVFDOH GD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRH P
IDYRUGR0LQLVWpU LRGR7U DEDOKRH(PSUHJRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDOR UGH 5 RLWRFHQWRV HVHVVHQWDPLOUHDLV SDUD RVILQV
TXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU-~QLRU
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
6 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGR DR Projeto de Lei nº 09/2012-CN, TXH³$E UHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmR HPI DYRUGH(QFDU JRV
)LQDQFHLURVGD8QLmRFUpGLWRHVS HFLDOQRYDORUGH5  XPPLOKmRGX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLVP LOTXLQKHQWRVHVH WHQWD
HTXDWURUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU6HUUDJOLR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
- Retirado de pauta a pedido do relator, Deputado Osmar Serraglio, através do OF./GAB./Nº 055/2012, de 26 de junho, deferido
pelo Presidente.
7 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 12/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU GRV0LQLVWpULRVGR
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRHGDV&LGDGH VFUpGLWRVXSOH PHQWDUQRYDORU JOREDOGH5  WULQWDHVHWHPLOK}HV H
TXLQKHQWRVPLOUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR SURMHWRFRPLQGLFDomRSHO DLQDGPLVVLELOLGDGHGDVH PHQGDVGH QVD HS HODUHMHLomRGDV
GHPDLV
8 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CN, TXH³( QFDPLQKDFySLD GR$FyUGmRQ GH7&83OHQiUL
R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU'HSXWDGR0DXUR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
9 – Requerimento nº 03/2012-CMO, TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLom RGHXP*UXSR GH 7UDEDOKRFR PYLVWD Vj LPSOHPHQWDomRGHXPD
SROtWLFDGHDXPHQWRUHDOGDVDSRVHQWDGRULDVH SHQV}HVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6R FLDOFRPYDORUHVDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
QRSURFHVVRRUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH2UoDPHQWR±&02´
$XWRU6HQDGRU3DXOR3DLP
10 – Requerimento nº 05/2012-CMO, TXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3 ~EOLFD SDUDGHED WHUFRPR 0LQLVWURGH(VWDG RGD V
&LGDGHVRVUHSDVVHVGHUHFXUVRVGRRUoDPHQWRGD8QLmR´ (Ministro Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro)
$XWRU'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUD
- Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26/06/2012.
11 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRAviso nº 03/2008-CN TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRGR
DUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR5HODWyULRGDVDWLYLGDGHVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+XJR0RWWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
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12 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 39/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyUL RGHDYDOLDomR GRFXPSULPHQWR GDPHWDGHVXSHU iYLWSULPiULRGRV0LQLVWpU LRVGD)D]HQGDH GR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRIL[DGDSDUDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

13 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 98/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRGR4XDGULPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGR DR Ofício nº 02/2008-CN TXH³( QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWRDRDUWLJR  
SDUiJUDIRGD /HLQG HGHVHWHP EURGH FySLD GRSU RFHVVRGH3UHVWDomRGH &RQWDVGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
15 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 14/2008-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHFRPUHGDomRGDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHFySLDGR5HODWyULRGDV
$WLYLGDGHV'HVHQYROYLGDVH5HVX OWDGRV2EWLGRV FRPDDSOLFDomRGRV UHFXUVRVG R)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR 1RUWH±
)12HODERUDGRSHOR%DQFRGD$ PD]{QLD6$ HFySLDGR5HODWy ULRGH *HVWmR 3DUHFHUQ&*)&')'GH  HODERUDGR
SHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRSDUD
FRPSRURSURFHVVRGHSUHVWDomRGHFRQWDVGR)12UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
16 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 37/2011-CNTXH³(QFDP LQKDHPFXPSULPHQWRGR GRDUWGD/HLQGHGH
VHWHPEURGH FySLDGR3URFHVVRGH&RQW DV2UGLQiULDVGR)X QGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDR
H[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
17 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 31/2009-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJUHV VR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HRSDUiJUDI R
GRDUWLJRG D/HLGHGHDEULOGHRUHOD WyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQW UDWDGDVGD/LQKDGH &UpGLWR&DSLWDOGH
*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGH
GHQRYHPEURGH ´HDR Ofício nº 32/2010-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRV WHUPRVGR GRDUWGD/ HL
GHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
18 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 33/2010-CN, TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSD UiJUDIRGRDUWGD /HL QGH 
GHDEULOGHUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHQRYHPEURGH´HDR Ofício nº 01/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HR  GR
DUWGD /HLQ GH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQW UDWDomRGD/LQK DGH&UpGLWRGH &DSLWDOGH*LU R
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
19 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 51/2011-CNTX H³(Q FDPLQKDUHODWyULRFRQWHQGRRV SURMHWRVTXHQR H[HUFtFLRGH 
FDSWDUDPUHFXUVRVSRULQWHUPpGLRGD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWH´
5HODWRUD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

20 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CNG HDXWRULDGR'HSXWDGR2WDYLR/HLWHTXH ³$OWHUDR 
$QH[R9, 6XEWtWXORVUHODWLYRVDREUDVHVHUYLoRVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV GD/HLQGHGHMDQHLURGH´
5HODWRU'HSXWDGR5HQDWR0ROOLQJ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

21 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 190-A/2009-SF, TXH³(QFDPLQKDDR6HQDGR)HGHU DOUHODWyULRGD$XGLrQFLD3~EOLFDQ 
UHDOL]DGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQRVGLDVHGHDEULOHHGHPDLRGHDTXDOGLVFXWLXTXHVW}HVUHODWLYDVjV
GHPDQGDVMXGLFLDLVTXHREMHWLYDPRIRUQHFLPHQWRGHSUHVWDo}HVGHVD~GH´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quorumUHJLPHQW DOSDUDGHOLEHUDomRQDVUHSUHV HQWDo}HVGD&kPDUDGRV'HSXWD GRVHGR 
6HQDGR)HGHUDOREVHUYDGRRGLVSRVWRno art. 29, § 1º do Regimento ComumR3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRGLD3 de julho terça-feira, às 14h30minQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
(FDQFHORXDUHDOL]DomRGDVHJXLQWHUHXQLmRH[WUDRUGLQiULD
hoje,dia 27 de junho, quarta-feira, às 18 horas.

%UDVtOLDGHMXQKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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Resultados das Reuniões
D



9ª Reunião realizada em 05 de junho de 2012
Audiência Pública
Assunto/Finalidade:
$XGLrQFLDS~EOLFDSDUDGHEDWHU
$VHJXUDQoDDOLPHQWDUHQXWULFLRQDOQRFRQWH[WRGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOH GDPXGDQoDGRFOLPDHGHVHUWLILFDomRH
PXGDQoDGRFOLPDDo}HVGHSUHYHQomRHDGDSWDomRQRVHPLiULGRQRUGHVWLQR
Convidados:
)UDQFLVFR&DPSHOOR'LUHWRUGD&RRUGHQDomRGH&RPEDWHj'HVHUWLILFDomRGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWHH
(GpOFLR9LJQD&RQVHOKHLUR1DFLRQDOGH6HJXUDQoD$OLPHQWDUH1XWULFLRQDOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD



10ª Reunião realizada em 21 de junho de 2012
Audiência Pública
Assunto/Finalidade:
'HEDWHURVS ULQFtSLRVGD3ROtWLFD1DFLRQDO GH0XG DQoDV&OLPiWLFDVQRVPDUFRV GDVXVWHQWDELOLGDGHHW UDWDUWDPEpPGRV
REMHWLYRVGRDOFDQFHHGRVUHVX OWDGRVGD2U JDQL]DomRGR7U DWDGRGH&RR SHUDomR$PD]{QLFD±27&$ GXUD QWH D&RQIH UrQFLDG DV
1Do}HV8QLGDV6REUH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO±5LR

Convidados:
6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH0HLR$PELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROH
GR6HQDGR)HGHUDO

.DUHQ5HJLQD6XDVVXQD'LUHWRUDGR'HSDUWDPHQWRGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH

3URIHVVRU0DUFRV$XUpOLRGH)UHLWDV9DVFRQFHORVUHSUHVHQWDQWHGR)yUXP%UDVLOHLURGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV

0LQLVWUR&OHPHQWH%DHQD6RDUHV
0LQLVWUR5REE\5DPODNDQ9LFH0LQLVWURGH5HODo}HVH[WHULRUHVGR6XULQDPH
(PEDL[DGRU$OHMDQGUR$*RUGLOOR6HFUHWiULR*HUDOGD27&$ %UDVtOLD H
*XLOKHUPH1DUFLVRGH/DFHUGD'LUHWRUGR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLDO±%1'(6




%UDVtOLDGHMXQKRGH

6HFUHWDULDGD&RPLVVmR
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 30/06/2012
REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

08

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

39

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

3

REUNIÕES CONJUNTAS

4

TOTAL

54

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

1

5

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
3

CAS

-

4

1

5

CCJ

3

4

1

8

CE

3

2

-

5

CMA

-

1

2

3

CDH

-

8

-

8

CRE

1

1

1

3

CI

-

2

-

2

CDR

-

2

1

3

EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL**
9

CRA

-

4

-

4

CCT

-

4

-

4

CMMC

-

2

-

2

TOTAL

8

39

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO
PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS
CAS – Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS – CASFGTS
CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil –
CISTAC
TOTAL

TOTAL

1

-

1

2

-

2

3

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

21ª reunião

CAE, CMA, CMO e três Comissões da Câmara dos
Deputados

22ª reunião

CMA e CRE

23ª reunião

CAE, CCJ e CDR

24ª reunião

CAE e CAS
TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 4

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE

2

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

-

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

-

Comissão de Educação – CE

1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA

-

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

6

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

-

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

-

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

-

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

2

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT

-

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

2

TOTAL

13
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
CAS – Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
– CASFGTS

1

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC

2

TOTAL

3

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CAE, CMA e CMO (Senado Federal)
e 3 Comissões da Câmara dos Deputados: Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle – CDEIC, CFT e CFFC

1

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR

1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CMA e CRE

1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais – CAE e CAS

1

TOTAL

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E
SUBCOMISSÕES

4

20
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

PEC

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PLS

1

7

3

3

-

4

-

-

-

-

3

-

21

SCD

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PLC

1

1

2

-

-

1

1

-

-

-

1

-

7

PDS

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

107

-

110

PRS
EMEN
PLEN
MSF

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

OFS”S”

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

SUG

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

TOTAL

8

8

12

5

-

9

4

-

-

-

111

-

157

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

10

PLC

2

PDS

107

TOTAL

119

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

1

PLS

11

SCD

1

PLC

5

PDS

3

PRS

2

EMEN PLEN

1

MSF

9

OFS ”S”

1

SUG

4

TOTAL

38
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

1

3

3

3

1

8

-

-

1

4

3

-

27

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
--

-

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

27

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

27

TOTAL

27

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
TOTAL

-

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

4

Projeto de Lei do Senado

4

TOTAL

8

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO
EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 3/2012-CN (PLDO/2013)
TIPO/
COMISSÃO

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

TOTAL

METAS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

TEXTO

13

13

13

5

39

10

22

4

3

7

10

139

TOTAL

18

18

18

10

44

15

27

9

8

12

15

194
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 30/06/2012
Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas
REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

66

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

199

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

42

REUNIÕES CONJUNTAS

24

TOTAL ACUMULADO

331

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

13

13

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
9

CAS

-

26

4

CCJ

19

9

3

31

CE

15

15

1

31

CMA

1

21

5

27

CDH

-

34

3

37

CRE

13

16

5

34

CI

-

14

5

19

CDR

-

12

2

14

CRA

-

19

-

19

CCT

-

16

2

18

CMMC
TOTAL
ACUMULADO

5

4

1

10

66

199

EXTRAORDINÁRIAS

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas

TOTAL**
35
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO
SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

TOTAL

CAS - Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência
Social – CASEMP

5

-

5

CAS - Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS – CASFGTS

6

-

6

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

3

-

3

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

4

-

4

CMA - Temporária para Acompanhar a Execução das obras
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE

4

-

4

CMA - Temporária de Acompanhamento da Conferência da
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CMARIO20

-

4

4

CDH - Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM

1

-

1

CDH - Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da
Pobreza – CDHEMRP

1

-

1

CRE - Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do
Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas – CRE+20

-

4

4

15

-

15

1

-

1

2

-

2

CI - Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC
CDR - Permanente do Desenvolvimento do Nordeste –
CDRDN
CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada
2016. - CDRCOOL
TOTAL ACUMULADO
(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

42
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REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA
REUNIÃO
CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

TOTAL

1ª, 4ª e 8ª

CAS e CDH

3

2ª

CI e CMA

1

3ª, 7ª, 12ª, 15 e 17ª

CRER+20 e CMARIO20

5

5ª

CMA, CCT e CRE

1

6ª e 22ª

CRE e CMA

2

9ª e 10ª

CCJ e CAE

2

11ª e 16ª

CI e CAE

2

13ª

CCT e CI

1

14ª

CRE e CE

1

18ª

CAE e Com.Mista.MPV 567

1

19ª

CMMC e CRE

1

20ª

CAE, CI e CDR

1

21ª

CAE, CMA, CMO e três Comissões da Câmara dos Deputados

1

23ª

CAE, CCJ e CDR

1

24ª

CAE e CAS

1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 24
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE

5

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

7

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

3

Comissão de Educação – CE

13

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA

13

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

29

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

17

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

1

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

3

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

11

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT

7

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

6

TOTAL ACUMULADO

115

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social - CASEMP

4

CAS –Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CASFGTS

4

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

1

CMA – Permanente da Água - CMAGUA

3

CMA – Temporária para Acompanhar a Execução das Obras da Usina de Belo Monte
– CMABMONTE

3

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM

1

CI – Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC

13

TOTAL ACUMULADO

29
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA

1

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do Regime Internacional
sobre Mudanças Climáticas e Subcomissão Temporária de Acompanhamento da
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CRER+20 (CRE) e
CMARIO20 (CMA)

5

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos
Sociais – CDH e CAS

3

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CMA, CCT e CRE

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CRE e CMA

2

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Assuntos Econômicos –
CCJ e CAE

2

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Econômicos – CI e
CAE

2

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Serviços de Infraestrutura –
CCT e CI

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Educação,
Cultura e Esporte – CRE e CE

1

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE - e Comissão Mista da Medida Provisória
nº 567, de 2012

1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Serviços de Infraestrutura e
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CAE, CI e CDR

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão Mista de Mudanças
Climáticas – CRE e CMMC

1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CAE, CMA e CMO (Senado Federal)
e 3 Comissões da Câmara dos Deputados: Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle – CDEIC, CFT e CFFC

1

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR

1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais – CAE e CAS

1

TOTAL ACUMULADO

24

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

168
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

PEC

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

PLS

30

59

13

20

14

22

1

9

10

9

12

-

199

ECD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

SCD

1

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

-

5

PLC

7

12

23

64

2

4

3

4

-

2

3

-

124

PDS

1

1

-

-

-

-

20

-

-

-

279

-

301

PRS

2

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

10

RQS (SF)

-

-

1

-

-

-

9

-

-

-

-

-

10

IND

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

PFS
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

20

-

3

-

-

-

14

1

-

-

-

-

38

OFS”S”

-

1

2

1

-

-

-

2

1

-

-

-

7

AVS
AVS
“CMA”
SUG

2

-

-

-

1

-

-

-

1

4

-

-

8

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

9

DAS

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL

63

74

60

91

27

36

47

16

12

16

294

-

736

ACUMULADO

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

81

PLC

67

PDS

279

TOTAL ACUMULADO

427
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

9

PLS

118

ECD

1

SCD

5

PLC

57

PDS

22

PRS

10

RQS (SF)

10

IND

1

PFS

3

EMEN PLEN

4

MSF

38

OFS “S”

7

AVS

8

AVS “CMA”

6

SUG

9

DAS

1

TOTAL ACUMULADO

309

JUNHO
2012
86 Terça-feira
3

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

803
Julho de 2012

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

20

48

26

36

46

79

22

25

18

27

25

5

TOTAL
ACUMULADO

377

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social – CASEMP

1

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

8

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

1

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM

1

CI - Temporária sobre Aviação Civil – CISTAC

2

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016. – CDRCOOL

2

TOTAL ACUMULADO

15

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E
SUBCOMISSÕES

392

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

365

Rejeitados

10

Prejudicados

02

TOTAL ACUMULADO

377

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

14

Rejeitado

1

TOTAL ACUMULADO

15
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MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

34

Requerimento de Tramitação Autônoma

1

Requerimento de Tramitação Conjunta

1

Requerimento de Informações

1

Requerimento de Autorização para Representação do Senado Federal

1

Requerimento de Sobrestamento de Matéria

1

Requerimento de Voto de Pesar

1

Requerimento de Voto de Solidariedade e Apoio

1

Proposta de Emenda à Constituição

1

Projeto de Lei do Senado

4

Projeto de Decreto Legislativo

2

Indicação

1

TOTAL ACUMULADO

49

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO
EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 3/2012-CN (PLDO/2013)
TIPO/
COMISSÃO

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

TOTAL

METAS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

TEXTO

13

13

13

5

39

10

22

4

3

7

10

139

TOTAL

18

18

18

10

44

15

27

9

8

12

15

194
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES
01 a 30/06/2012
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
- COMISSÕES PERMANENTES -

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)
x Dia 05 de junho
Finalidade:
Discutir o Aviso nº 76 de 2011, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, referente à auditoria
que analisou a governança das agências reguladoras federais de infraestrutura.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 10/2012, Senadora Ana Amélia e outros
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- AVS 76/2011, Tribunal de Contas da União
Participantes:
• José Jorge - Ministro - Tribunal de Contas da União
x Dia 12 de junho
Finalidade:
Discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento aos
§§ 1º e 2º do art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal.
Participantes:
• Alexandre Tombini - Presidente - Banco Central do Brasil
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
x Dia 13 de junho
Finalidade:
As cotas de patrocínio aos clubes de futebol que participam do Campeonato Brasileiro
Requerimento(s) de realização de audiência:
Requerimento nº 35/2012-CE: Senadores Paulo Paim, Ana Amélia e Paulo Davim (não membro)
Participantes:
• Juca Silveira - Diretor de Planejamento - Grupo Bandeirantes de Comunicação
• Marcelo Campos Pinto - Diretor Executivo do Globo Esporte – Rede Globo
• Zezé Perrella - Senador da República
• Alexi Portela Júnior - Presidente – Esporte Clube Vitória (BA)
• Eduardo Serrano da Rocha - Presidente - Liga de Futebol do Nordeste

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH)
x Dia 11 de junho
Finalidade:
Debater a participação legislativa e o programa e-cidadania do Senado Federal.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 67/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Igor Tokarski
(representante de: Ophir Cavalcante)
• Cláudia Lyra - Secretária-Geral da Mesa - Senado Federal
• Marcelo Minutti - Consultor de Inovação, Marketing e Comportamento Digital
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• Maria Lúcia Fattorelli - Coordenador - Auditoria Cidadã da Dívida
• Jovita José Rosa - Diretor - Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral
• Júlio Marcelo de Oliveira - Procurador - Ministério Público de Contas junto ao TCU
• Lucieni Pereira - Professora - Especialista em Controle Externo
x Dia 12 de junho
Finalidade:
Debater as barreiras criadas pela Argentina aos produtos Brasileiros.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 75/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Cláudio Affonso Amoretti Bier - Presidente - Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos
Agrícolas do Rio Grande do Sul
• Osmar Terra - Deputado Federal
• Nelson de Miranda Osório - Diretor Financeiro - Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas - COBAP
• Newton da Silva Marques - Economista - Professor - Universidade Federal de Brasília - UNB
• José Ricardo Costa e Silva - Economista
• Marcos O. Oderich - Diretor Comercial - ODERICH
x Dia 14 de junho
Finalidade:
Debater as condições de trabalho e segurança da perícia médica do INSS.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 74/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Gerson Zafalon Martins - Representante - Conselho Federal de Medicina - CFM
(representante de: Roberto D'avila)
• Geilson Gomes de Oliveira - Presidente - Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência
Social
• Wanderley Codó – Professor da Universidade de Brasília
• Jarbas Simas - Presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas
• Ricardo Abdou - sidente - Sindicato Nacional dos Servidores Federais Peritos Médicos
Previdenciários
x Dia 18 de junho
Assunto/Finalidade:
Debater as barreiras criadas pela Argentina aos produtos brasileiros.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 77/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Tatiana Lacerda Prazeres - Secretária de Comércio Exterior - Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
• Walter Fabro - Presidente em Exercício da Força Sindical do Rio Grande do Sul
• Valter Souza - Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio Grande do Sul
• Valdenir Moreira Corrêa - Secretário-Geral - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da
Alimentação do Rio Grande do Sul
(representante de: Cairo Fernando Reinhrtt)
• Paulo Sérgio de Almeida - Coordenador Geral - Imigração - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
• José Augusto - Coordenador-Nacional - Fórum Sindical dos Trabalhadores
x Dia 25 de junho
Finalidade:
Debater os 10 anos do Estatuto das Cidades.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 23/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Carolina Baima Cavalcante - Coordenadora - Gerência de Assistência Técnica para o Planejamento
Urbano, Acessibilidade e Reabilitação Urbana - Ministério das Cidades
(representante de: Antonio Borges dos Reis)
• Carlos Penna Brescianini – Professor - Mestre - Políticas Públicas e Formas Alternativas de Energia
• Maria Rosa Ravelli de Abreu – Professora - Doutora - Decanato de Extensão da UnB
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• Nazareno Stanislau Afonso - Presidente - Movimento pelo Direito ao Transporte
• Uirá Felipe Lourenço - Presidente - ONG - Rodas da Paz do Distrito Federal
• Aires P. das Neves Junior - Engenheiro
x Dia 26 de junho
Finalidade:
Debater a violência no trânsito e o Estatuto do Motorista Profissional.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 7/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Luiz Alberto Mincarone - Presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais
• Francisco Cardoso - Vice-Presidente da Associação Brasileira de Transportes Internacionais
• Luis Antonio Festino - Coordenador - Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres - CNTTT
• Célio Moreira - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Uberlândia
• Neori Tigrão - Presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro
• Narciso Figueirôa Junior - Advogado - Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado
de São Paulo
(representante de: Flávio Benatti)
• Jerry Adriane Dias Rodrigues - Chefe da Divisão de Multas do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal
• Marcos Bicalho dos Santos - Diretor Administrativo e Institucional - Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos
(representante de: Otávio Vieira da Cunha Filho)

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA)
x Dia 14 de junho
Finalidade:
Conhecer e avaliar a performance do Banco da Amazônia S.A. - BASA, nos últimos cinco anos no que
tange as suas competências como principal agente financeiro de fomento ao desenvolvimento da
Região Amazônica.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRA 13/2012, Senadora Kátia Abreu e outros
Participantes:
• Abidias José de Sousa Júnior - Presidente - Banco da Amazônia S.A. - BASA
• Jenner Guimarães do Rêgo - Secretário - Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da
Integração Nacional - SFRI/MI
• Paulo Vinhas Lima Júnior - Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União TCU
• Gil Castelo Branco - Consultor de Economia da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil CNA
x Dia 14 de junho
Finalidade:
Discutir a redução das taxas de juros praticadas nos financiamentos destinados ao setor
agropecuário.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRA 24/2012, Senador Sérgio Souza e outros
Participantes:
• João Rabelo - Secretário Adjunto de Política Agrícola da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda
(representante de: Guido Mantega)
• Wilson Vaz Araújo - Diretor do Departamento da Economia Agrícola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA
(representante de: Mendes Ribeiro Filho)
• Rosemeire Cristina dos Santos - Superintendente Técnica da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil - CNA
(representante de: Kátia Abreu)
• Paulo César Dias do Nascimento Júnior - Analista de Mercado da Organização das Cooperativas
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Brasileiras - OCB
(representante de: Márcio Lopes de Freitas)

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC)
x Dia 05 de junho
Finalidade:
Debater:
1. segurança alimentar e nutricional no contexto do desenvolvimento sustentável e da mudança do
clima e
2. desertificação e mudança do clima: ações de prevenção e adaptação no semiárido nordestino.
Participantes:
• Francisco Campello, Diretor da Coordenação de Combate à Desertificação do Ministério do Meio
Ambiente
• Edélcio Vigna, Conselheiro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da
República
x Dia 21 de junho
Com a participação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Finalidade:
Debater os princípios da Política Nacional de Mudanças Climáticas, nos marcos da sustentabilidade, e,
tratar também, dos objetivos, do alcance e dos resultados da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica – OTCA, durante a Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável –
Rio+20.
Participantes:
• Rodrigo Rollemberg, Senador Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle do Senado Federal
• Karen Regina Suassuna, Diretora do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio
Ambiente
• Marcos Aurélio de Freitas Vasconcelos, Professor, representante do Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas
• Clemente Baena Soares - Ministro
• Robby Ramlakhan - Ministro, Vice Ministro de Relações Exteriores do Suriname
• Alejandro A. Gordillo - Embaixador, Secretário Geral da OTCA ( Brasília)
• Guilherme Narciso de Lacerda, Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES

- SUBCOMISSÕES -

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO – FGTS – CASFGTS (CAS)
x Dia 28 de junho
Finalidade:
“FI-FGTS e alternativas para aplicação dos recursos” e “critérios de saques das contas”, aprovadas no III
Plano de Trabalho, no dia 25 de abril de 2012.
Participantes:
• Quênio Cerqueira de França - Secretário Executivo - Conselho Curador do FGTS
• Alexandre Cordeiro Macedo - Secretário-Executivo - Ministério das Cidades - Conselheiro Suplente Ministério das Cidades
• Esther Bemerguy de Albuquerque - Conselheira Titular - Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão - MPOG
• Antonio de Sousa Ramalho Júnior - Conselheiro Suplente - Força Sindical
SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI)
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x Dia 06 de junho
Finalidade:
Debater a formação de recursos humanos, em atendimento ao Requerimento Nº 01, de 2012 - CISTAC,
que estabelece a realização de um ciclo de audiências públicas para discutir políticas para a aviação civil
brasileira.
Participantes:
• Clarice Bertoni Lacerda Rodrigues - Secretária de Navegação Aérea Civil - Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República - SAC/PR
• Raul Francé Monteiro - Coordenador do Curso de Ciências Aeronáuticas - Pontifícia Universidade
Católica de Goiás - PUC/GO
• Manoel Pereira da Costa - Diretor de Educação e Tecnologia - SESI/Senai - Góais
x Dia 13 de junho
Finalidade:
Debater as políticas públicas voltadas para a indústria aeronáutica no Brasil, em atendimento ao
requerimento nº 1, de 2012 - CISTAC, que estabelece a realização de um ciclo de audiências públicas
para discutir políticas públicas para a aviação civil brasileira.
Participantes:
• Luis Fernando Vicente Lopes - Gerente de Estratégia de Mercado para a Aviação Comercial, América
Latina e Caribe - Embraer
• Vitor Coutinho - Diretor de Inovação - Helicópteros do Brasil S.A - Helibras
• Cairon Ribeiro dos Santos - Advogado Tributarista

- CONJUNTAS -

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE),
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA),
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO (CMO) E
COMISSÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO (CDEIC),
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) E
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (CFFC)
x Dia 05 de junho
Finalidade:
Exposição do Sr. Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil, em cumprimento ao
disposto no art. 9°, § 5°, da Lei Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), determinando
que “no prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará,
em reunião conjunta das Comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto
e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços” – 1º e 2º semestres de
2011.
Participantes:
• Alexandre Tombini - Presidente - Banco Central do Brasil

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ),
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR)
x Dia 14 de junho
Finalidade:
Debater o Novo Pacto Federativo, o Fundo de Participação dos Estados e o dos Municípios, e a dívida
dos Estados.
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Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 78/2011, Senador Delcídio do Amaral
- RQE 16/2012, Senador Randolfe Rodrigues
- RDR 13/2012, Senador Randolfe Rodrigues
- RQJ 14/2012, Senador Randolfe Rodrigues
Participantes:
• Luiz Carlos Hauly - Secretário de Estado - Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná - Sefa-PR
• Marcel Souza de Cursi - Secretário-Adjunto da Receita Pública - Secretaria de Estado de Fazenda do
Mato Grosso - Sefaz-MT
(representante de: Mário Sergio Maciel Lorenzetto)
• Leonardo Mauricio Colombini Lima - Secretário de Estado - Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais - SEF-MG

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)
E
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE)
x Dia 05 de junho
Finalidade:
Debater os desafios do desenvolvimento sustentável com inclusão social e governança global, com foco
na realização do evento Rio +20.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 7/2012, Senador Rodrigo Rollemberg
Participantes:
• Achim Steiner - Subsecretário Geral - Organização das Nações Unidas - Diretor Executivo - Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA
• Izabella Teixeira - Ministro de Estado - Ministério do Meio Ambiente - MMA

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
x Dia 26 de junho
Finalidade:
Discutir "a diretriz principal de governo da presidenta Dilma Rousseff de 'erradicar a pobreza absoluta',
'promover a igualdade, com garantia de futuro para os setores discriminados na sociedade', e promover
os instrumentos que serão utilizados para alcançar esses objetivos".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 3/2011, Senador Eduardo Suplicy e outros
- RAS 1/2011, Senador Eduardo Suplicy e outros
Participantes:
• Guy Standing - Professor - Universidade de Bath (UK)
• José Augusto Guarnieri Pereira - Prefeito - Santo Antônio do Pinhal - SP
• João Sabóia - Professor - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

MATÉRIAS APRECIADAS
(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa
T = Matéria apreciada em decisão Terminativa

MATÉRIA

RESULTADO (***)

COMISSÃO

DIA

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC
PEC 30/2010 - Acresce o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição

Aprovado o parecer

CCJ

27
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favorável, com as
Emendas nºs 1 a 4CCJ. (NT)

PROJETOS DE LEI DO SENADO – PLS
PLS 92/2006 - Acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 12 da Lei nº 6.019
de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre a responsabilidade
civil nos acidentes ocorridos no trabalho temporário ou
terceirizado e dá outras providências.

Aprovados o Projeto e
as Emendas nºs 1 e 2CAS. (T)

CAS

13

PLS 68/2007 - Dispõe sobre a reintegração no emprego dos
funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, demitidos
no período de 1995 a 2003.

Aprovado o Projeto. (T)

CCJ

27

PLS 198/2007 – Complementar - Acrescenta parágrafo ao Art.
1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo
para a extinção de contribuição social.

Aprovado o Parecer
favorável ao projeto
com a Emenda nº 2CCJ e pela
prejudicialidade da
Emenda nº1-CAE. (NT)

CCJ

13

PLS 556/2007 – TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO
- Dispõe sobre a concessão de financiamento às entidades
operadoras de Serviço de Radiodifusão Comunitária que
migrarem para sistema digital.

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado. (T)

CCT

06

PLS 476/2008 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e
dá outras providências para dispor sobre o valor mínimo do
Auxílio-Acidente.

Aprovado o Projeto e as
Emendas nºs 1 e 2CAS. (T)

CAS

06

PLS 252/2009 - Assegura, nas empresas de mais de duzentos
empregados, a eleição de um representante destes, na forma
do art. 11 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Rejeitado o Projeto. (T)

CAS

06

PLS 129/2010 - Altera a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de
1998, para estabelecer a possibilidade de subscrição eletrônica
para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CCT

13

PLS 135/2010 - Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983,
para fixar o piso nacional de salário dos vigilantes.

Aprovada a Emenda nº
1-CAE-CAS
(Substitutivo) ao
Projeto. (T)

CAS

13

O Substitutivo é
definitivamente
adotado.

CAS

27

PLS 150/2010 - Dispõe sobre a inscrição de aluno
regularmente matriculado em curso de Direito, na função de
solicitador acadêmico, em cada seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CE

05

PLS 236/2010 - Institui a Ajuda Especial de Mantença para a
família que mantém sob seus cuidados pessoa com mais de
setenta anos de idade.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CDH

28

PLS 62/2011 - Altera a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.

Aprovada a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo) ao
Projeto. (T)

CAS

06
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O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado.

CAS

13

PLS 162/2011 - Institui a Política Nacional de Combate à
Pirataria de Produtos Submetidos à Vigilância Sanitária.

Aprovados o Projeto e a
Emenda nº 1-CCJ-CAS.
(T)

CAS

13

PLS 439/2011 - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para criar
mecanismos de proteção ao consumidor no âmbito do comércio
eletrônico.

Aprovado o parecer
favorável, acatando as
Emendas nº 01, na
forma de Subemenda,
numerada como
Emenda nº 01-CCT, e
as nºs 02 a 07-CCT.
(NT)

CCT

13

PLS 481/2011 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para dispor sobre os crimes
de constrangimento e de ameaça praticados por meio das
redes sociais presentes na rede mundial de computadores INTERNET.

Aprovado o parecer
favorável ao PLS
481/2011, na forma do
substitutivo oferecido, e
pela prejudicialidade do
PLS 484/2011. (NT)

CCT

27

PLS 495/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a
Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a
Política Nacional de Turismo, para ampliar o combate à
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Aprovado o Projeto e as
Emendas de redação
nºs 1 e 2-CCJ. (T)

CCJ

27

PLS 593/2011 - Dispõe sobre o financiamento da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) com recursos da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para pessoas de
baixa renda.

Rejeitado o Projeto. (T)

CAE

05

PLS 594/2011 - Dispõe sobre a alíquota e destinação dos
recursos arrecadados com a exploração do petróleo, gás
natural e demais hidrocarbonetos fluidos extraídos sob o
regime de partilha ou sob o regime de concessão na área do
pré-sal e em áreas ainda não contratadas e cria o Fundo do
Petróleo para Formação de Poupança, Educação Básica e
Inovação - FUNPEI.

Aprovado o parecer,
favorável, com as
emendas nºs 01 a 07CE. (NT)

CE

12

PLS 614/2011 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para tomar obrigatória a vacinação antitetânica para os
trabalhadores da construção civil.

Aprovado o Projeto e a
Emenda nº 1-CAS. (T)

CAS

06

PLS 22/2012 - Altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, para instituir a obrigatoriedade da publicação de dados
relativos a projetos culturais que tenham captado recursos
mediante renúncia fiscal e que não tenham sido objeto de
avaliação final pelo Ministério da Cultura.

Aprovado o parecer,
favorável, com as
emendas nºs 01-CE,
02-CE e 03-CE. (NT)

CE

12

Tramita em conjunto com
PLS 484/2011 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para dispor sobre os crimes
de calúnia, difamação e injúria praticados na rede mundial de
computadores - INTERNET.

JUNHO
2012
96 Terça-feira
3

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

813
Julho de 2012

PLS 64/2012 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar
obrigatória a instalação de dispositivo de fixação de assentos
infantis nos automóveis e camionetas em circulação no País.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CDH

28

PLS 74/2012 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes de bases da educação
nacional, para incluir nos currículos do ensino fundamental e
médio conteúdos relativos à prevenção da violência contra a
mulher, a criança e o idoso.

Aprovado o parecer
favorável, com uma
emenda de redação.
(NT)

CDH

28

PLS 109/2012 - Institui o Fundo Nacional de Amparo a
Mulheres Agredidas (FNAMA) e dá outras providências.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CDH

28

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SCD
SCD 181/2004 (Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
PLS 181/2004) - Dá a denominação de Aeroporto de Bauru Comandante João Ribeiro de Barros ao Aeroporto de Bauru, no
Estado de São Paulo.

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CE

26

PROJETOS DE LEI DA CÂMARA – PLC
PLC 11/2007 - Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de
documentos em meios eletromagnéticos.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CCT

06

PLC 56/2007 - Inclui a pesca industrial nas atividades
vinculadas ao setor rural e dá outras providências.

Aprovado o parecer
contrário. (NT)

CAE

05

PLC 180/2008 – Dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e estaduais e nas instituições federais de ensino
técnico de nível médio e dá outras providências.

Aprovado o Parecer
favorável ao PLC Nº
180, de 2008, com as
Emendas nºs 1-CCJ e
2-CCJ, e pela rejeição
aos PLS's nºs 344 e
479, de 2008. (NT)

CCJ

06

Aprovado o Parecer
favorável ao PLC Nº
180, de 2008, e pela
rejeição aos PLS's nºs
344 e 479, de 2008.
(NT)

CDH

28

Aprovados o e a
Emenda nº 1-CAS, nos
termos da Subemenda

CAS

13

Tramita em conjunto com

PLS 344/2008 - Institui reserva de vagas nos cursos de
graduação das instituições públicas de educação superior, pelo
período de doze anos, para estudantes oriundos do ensino
fundamental e médio públicos.

Tramita em conjunto com

PLS 479/2008 - Reserva 20% das vagas dos vestibulares para
os cursos de graduação das universidades públicas federais e
estaduais para estudantes oriundos de família com renda per
capita familiar de até um salário mínimo e meio.

PLC 53/2011 - Altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de
2003, para estender ao catador de caranguejo o benefício do

814
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JUNHO3 2012
Terça-feira
97

seguro-desemprego durante o período do defeso da espécie.

nº 1-CAS. (T)

PLC 11/2012 - Inclui artigo ao Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de
abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro
procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto
aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e dá outras providências, a fim de autorizar a
instalação de Lojas Francas em Municípios da faixa de fronteira
cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas de cidades
estrangeiras; e institui o Regime Aduaneiro Especial de
Exportação pelo Varejo Nacional.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

14

PLC 17/2012 - Altera a Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB.

Aprovado o Projeto e as
Emendas nºs 1 e 2CCJ.(T)

CCJ

27

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS
PDS 125/2007 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à ACAIABA EMISSORAS INTEGRADAS LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 179/2007 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO,
INTELECTUAL E SOCIAL DE PARANAÍBA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paranaíba,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 34/2008 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Aparecida de Taboado, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 37/2008 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à EMPRESA DE RADIODIFUSÃO KARANDÁ LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 248/2010 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL DE APARECIDA
DO TABOADO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de
Mato Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 382/2010 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E BENEFICENTE
"CAMISÃO" para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 387/2010 – Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO, CULTURAL, INFORMATIVO E SOCIAL DE
COSTA RICA - MS para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Costa Rica, Estado de Mato Grosso
do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 251/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE ITAPIRANGA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27
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Itapiranga, Estado de Santa Catarina.
PDS 332/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ESTRELA POLAR LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Maracaí, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 348/2011 - Aprova o ato que outorga autorização ao
CENTRO JOVEM DE AÇÃO COMUNITÁRIA - CEJAC para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Curralinhos, Estado do Piauí.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 365/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE SÃO MARTINHO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Martinho, Estado de Santa Catarina.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 367/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
PORTAL DO SUL FM LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Ronda Alta, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 380/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
E TELEVISÃO BELO MONTE LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Altamira, Estado do Pará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 381/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à TERRA
FM LTDA. - ME para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Xinguara, Estado do
Pará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 383/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
E TELEVISÃO BELO MONTE LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Vigia, Estado do Pará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 386/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE
COCAL DOS ALVES para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cocal dos Alves, Estado do Piauí.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 394/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA CACIQUENSE
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cacique Doble, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 398/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à LMG
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Manoel Vitorino,
Estado da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 399/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO CLUBE DE INDAIAL LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Indaial, Estado de Santa Catarina.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 406/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA ASA DOURADA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06
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PDS 408/2011 - Aprova o ato que outorga concessão à
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ALFA CENTAURO LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Almerim, Estado do Pará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 411/2011 - Aprova o ato que renova a permis-são
outorgada à RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Bastos, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 413/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
FUNDAÇÃO PAULO BEZERRA DE SOUSA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do
Piauí, Estado do Piauí.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 415/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E AMIGAS DE
TURIAÇÚ para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Turiaçú, Estado do Maranhão.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 416/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
CANABRAVENSE
DE
DESENVOLVIMENTO SÓCIO CULTURAL - ACCADESC para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João da Canabrava, Estado do Piauí.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 417/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA
EDUCATIVA DE PEDRAS GRANDES para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pedras Grandes, Estado
de Santa Catarina.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 418/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO SANTIAGO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Santiago,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 419/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA BROCHIER para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Brochier, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 420/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA ALEGRETENSE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 424/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
ECULTURAL
JESUS
LIBERTADOR DE GALVÃO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Galvão, Estado de Santa
Catarina.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 426/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 427/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE CATAS ALTAS DA NORUEGA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06
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Catas Altas da Noruega, Estado de Minas Gerais.
PDS 429/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCATIVA DE BARCELONA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caravelas, Estado da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 430/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à GAZETA COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 431/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA MONSENHOR MANOEL PEREZ DESCANPS DE
OCAUÇU - SP para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ocauçu, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 433/2011 - Aprova o ato que renova a permis-são
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO IMBIARA DE ARAXÁ LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 434/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO 880 LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 435/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO CULTURA TAPERENSE LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 436/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ICATU LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Penápolis,
Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 437/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RÁDIO COMUNITÁRIA
ALTERNATIVA FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel, Estado do Rio Grande
do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 439/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA ALTERNATIVA DE
JORDÂNIA para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Jordânia, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 440/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE
BRAZLÂNDIA - ARCOBRAS para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brazlândia, Distrito
Federal.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 446/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 447/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO UIRAPURU LTDA. para explorar serviço de

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27
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radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
PDS 449/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE RIO DOCE para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Doce,
Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 450/2011 - Aprova o ato que renova a conces-são
outorgada à RÁDIO AURILÂNDIA LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 451/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE DE RÁDIO CARIJÓS LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Conselheiro Lafaiette, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 453/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
BICUDA - ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DA QUALIDADE DE
VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
CULTURAL E ARTÍSTICO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 454/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à CANAL E TRANSMISSÕES INTERV LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 455/2011 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à SOCIEDADE DE CULTURA RÁDIO PARECIS
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 457/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RADIODIFUSORA DONA
FRANCISCA para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Dona Francisca, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 459/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO CULTURA DO NORDESTE S.A. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 1/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO GERAL DE MORADORES DO LOTEAMENTO
FLORESTA para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 2/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA DE ÁGUA SANTA para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Água Santa, Estado do
Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 3/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA VIDA NOVA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Redentora, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13
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PDS 5/2012 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à RBS TV SANTA ROSA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Santa Rosa,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 7/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO CULTURAL E
COMUNITÁRIA AMIGOS DE COTIPORÃ para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cotiporã, Estado do
Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 11/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO NONOAI LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Nonoai,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 14/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO CAMAQUENSE LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 16/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DO
ARROIO DO PADRE para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Arroio do Padre, Estado do Rio
Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 17/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CARIJINHO FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 19/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO IGUATEMI FM STEREO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 20/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO SIMPATIA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Chapada,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 21/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FM GUAJERU-BA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Guajeru, Estado da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 22/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à RÁDIO ANDAIÁ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Santo Antônio de
Jesus, Estado da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 26/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO DIFUSORA TRÊS PASSOS LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 31/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO SÃO LUIZ LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06
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PDS 32/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRÓ-DESENVOLVIMENTO DE
MONTENEGRO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande
do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 33/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MAIS CIDADANIA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 35/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à SAFIRA
RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Araucária,
Estado do Paraná.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 36/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÕES - RÁDIO
COMUNITÁRIA CURI FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Luzia do Pará, Estado do Pará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 37/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE SUSSUAPARA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Sussuapara, Estado do Piauí.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 39/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO LUIZ DO NORTE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Luiz do Norte, Estado de Goiás.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 42/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO DIFUSORA DE MIRASSOL D’OESTE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Mirassol d’Oeste, Estado de Mato Grosso.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 43/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO JURITI DE PARACATU LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 44/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA VALE DO JURIGUE
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedra Preta, Estado de Mato Grosso.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 45/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO LIBERDADE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Seberi, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 50/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à EZR
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Passo do
Sobrado, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 51/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à AMAS ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO SERRO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Serro, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27
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PDS 53/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à E.F.
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Alto Garças,
Estado de Mato Grosso.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 54/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à FUNDAÇÃO JOSÉ DE PAIVA NETTO para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 55/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO GUARANY LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Pacajus,
Estado do Ceará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 56/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO E CULTURAL DE GUIRATINGA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guiratinga,
Estado de Mato Grosso.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 57/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO RURAL DE TUPACIGUARA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 58/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA NORTE DE RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Mimoso de Goiás, Estado de Goiás.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 78/2012 - Aprova o texto das emendas à Convenção do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD).

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

14

PDS 83/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO SERRANA COMUNITÁRIA – ASERCOM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 84/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DE RADIODIFUSÃO
MONTE CARMELO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São José dos Ausentes, Estado do
Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 88/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à ANDRÔMEDA RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

06

PDS 89/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO BONSUCESSO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Pombal, Estado da Paraíba.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 90/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO SANTA ROSA LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Santa
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13
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PDS 92/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE AMPARO SOCIAL DE
BOM PRINCÍPIO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Princípio, Estado do Rio Grande
do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 98/2012 - Aprova o ato que outorga concessão à
FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMUNICAÇÃO CULTURA E
TRABALHO para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 99/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCATIVA QUADRANGULAR para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 100/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à O DIÁRIO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 102/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à REDE CENTRO OESTE DE RÁDIO E TELEVISÃO
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 116/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
RAIO DE SOL FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Canápolis,
Estado da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 119/2012 - Aprova o ato que outorga concessão à
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL ALTERNATIVA DE
RADIODIFUSÃO para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de São Lourenço, Estado de Minas
Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 120/2012 - Aprova o ato que outorga concessão ao
SISTEMA MARANHENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 125/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Nova Crixás, Estado de
Goiás.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 128/2012 – Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
FM DE PORTO DA FOLHA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Cristinápolis, Estado de Sergipe.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 129/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
CRISTO REI COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 132/2012 – Aprova o ato que outorga permissão à
ESTUDIOS REUNIDOS LTDA. para explorar serviço de

Aprovado

parecer

CCT

27

o
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radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe.

favorável. (T)

PDS 135/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à REDE
NOVA FM DE RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Morada Nova de Minas, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 136/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA BEIJA FLOR DE RADIODIFUSÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Missão Velha, Estado do Ceará.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 140/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à T.L.
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Aramari, Estado
da Bahia.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 149/2012 – Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
FM PORTO DA FOLHA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Itabaianinha, Estado de Sergipe.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

27

PDS 169/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE DOURADINA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Douradina, Estado do Paraná.

Aprovado o
favorável. (T)

parecer

CCT

13

PDS 215/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cameroun sobre o Exercício de Atividade Remunerada por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 4
de agosto de 2010.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

14

PDS 290/2012 - Aprova 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, celebrado em
Foz do Iguaçu, em 16 de dezembro de 2010.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

27

PROJETO DE RESOLUÇÃO – PRS
PRS 36/2011 - Modifica a denominação da Ala Senador Filinto
Muller para Ala Senador Luiz Carlos Prestes.

Aprovado Voto em
Separado favorável, na
forma do Substitutivo
oferecido. (NT)

CE

12

PRS 1/2012 - Altera a Resolução nº 42, de 2010, que cria o
Programa Senado Jovem Brasileiro, para modificar critérios de
participação dos estudantes.

Aprovado o Parecer
favorável ao projeto
com as Emendas de
Redação nºs 1 a 3CCJ. (NT)

CCJ

13

EMENDAS DE PLENÁRIO – EMEN PLEN
Emendas de Plenário nºs 1 a 4 apresentadas à
PEC 29/2007 - Altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
para admitir coligações eleitorais apenas nas eleições
majoritárias.

Aprovado o Parecer
contrário às Emendas
nºs 1 a 4 de Plenário.
(NT)

CCJ

13
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Tramita em conjunto com

PEC 40/2011 - Altera o art. 17 da Constituição Federal, para
permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias.
MENSAGENS – MSF
MSF 36/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Senhor HUGO CARLOS SCHEUERMANN, Juiz do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - RS, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro, em vaga
reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista,
decorrente da aposentadoria da Ministra Rosa Maria Weber
Candiota da Rosa.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

12

MSF 37/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Senhor ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE,
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro,
em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura
trabalhista, decorrente da aposentadoria do Ministro Milton de
Moura França.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

12

MSF 38/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal o
nome da Senhora ASSUSETE DUMONT REIS MAGALHÃES,
Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região/DF,
para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de
Ministra, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Aldir
Guimarães Passarinho Junior.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

05

MSF 39/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação da Senhora ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO, para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE do Ministério da Justiça, com
mandato de três anos, na vaga do Senhor Olavo Zago
Chinaglia.

Aprovada a Indicação.
(NT)

CAE

13

MSF 40/2012 - Submete à consideração do Senado Federal a
indicação do Senhor EDUARDO PONTUAL RIBEIRO para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE, do Ministério da Justiça, com
mandato de dois anos, na vaga do Senhor Carlos Emmanuel
Joppert Ragazzo.

Aprovada a Indicação.
(NT)

CAE

13

MSF 41/2012 - Submete à consideração do Senado Federal, o
nome do Senhor LUIZ EDSON FELTRIM para exercer o cargo
de Diretor do Banco Central do Brasil.

Aprovada a Indicação.
(NT)

CAE

13

MSF 42/2012 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e
VIII, da Constituição, seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até € 9.463.000,00 (nove
milhões e quatrocentos e sessenta e três mil euros), entre o
Município de Toledo, Estado do Paraná, e a Agência Francesa
de Desenvolvimento - AFD, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do "Programa de Desenvolvimento
Ambiental Sustentável de Toledo".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos
do Projeto de
Resolução do Senado
que apresenta. (NT)

CAE

27

MSF 43/2012 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e
VIII, Da Constituição Federal, seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República

Aprovado o parecer,
favorável nos termos
do Projeto de

CAE

27
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Federativa do Brasil, no valor de até US$ 70,275,000.00
(setenta milhões e duzentos e setenta e cinco mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, entre o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o
Governo do Estado de Sergipe, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do "Programa Águas de Sergipe".

Resolução do Senado
que apresenta. (NT)

MSF 44/2012 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e
VIII, Da Constituição Federal, seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até US$ 99,000,000.00
(noventa e nove milhões dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID e o Governo do Estado de Tocantins,
cujos recursos destinam-se a financiar o "Programa de
Desenvolvimento da Região Sudoeste do Estado de Tocantins PRODOESTE".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos
do Projeto de
Resolução do Senado
apresentado. (NT)

CAE

27

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

13

SUG 1/2011 - Cria a Autoridade Pública de Inclusão Social APIS, a Organização Nacional de Inclusão Social - ONIS, os
Núcleos de Inclusão Social - NIS, as Empresas de Inclusão
Social - EIS e dá outras providências.

Aprovado o parecer
favorável, nos termos
do Projeto de Lei do
Senado que apresenta.
(NT)

CDH

28

SUG 9/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para determinar a inclusão da disciplina Princípios de
Pedagogia no ensino médio. (Parágrafo único do art. 20 da
Resolução nº 42, de 2010)

Aprovado o parecer
favorável, nos termos
do Projeto de Lei do
Senado que apresenta.
(NT))

CDH

28

SUG 18/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a implantação de laboratórios de informática
e de ciências nas escolas públicas de ensino fundamental e
médio. (Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de
2010)

Aprovado o parecer
favorável, nos termos
do Projeto de Lei do
Senado que apresenta.
(NT)

CDH

28

SUG 2/2012 - Declaração de interesse social da Flaskô
Industrial de Embalagens Ltda., empresa ocupada pelos
trabalhadores e por eles controlada e administrada, para fins de
desapropriação.

Aprovado o parecer
favorável, nos termos
do Projeto de Lei do
Senado que apresenta.
(NT)

CDH

28

OFICIO “S” (OFS)
OFS 9/2012 - Indicação do Senhor Ministro Francisco Cândido
de Melo Falcão, para compor o Conselho Nacional de Justiça
no biênio 2012/2014, conforme dispõe o inciso II do art. 103-B
da Constituição Federal.

SUGESTÃO (SUG)
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Legendas – Comissões
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comisão de Assuntos Sociais
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura E Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas

Legendas – Proposições
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
PLS – Projeto de Lei do Senado
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara
PDS – Projeto de Decreto Legislativo
PRS – Projeto de Resolução
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário
IND – Indicação
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário
MSF – Mensagem “SF”
REC – Recursos
OFS – Ofício “SF”
DIV – Diversos
AVS – Aviso
AVS “CMA” – Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
PET – Petição
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
DEN - Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito
Relatório da SSCEPI – 02/02 a 30/06/2012
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

REFORMA DO
CÓDIGO
PENAL
(JURISTAS)
RQS 756/2011

QUESTÕES
FEDERATIVAS
(JURISTAS)
RQS 25/2012

2011

4

2012

18

Total

22

2012

5

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

Comissão encerrada e
Relatório Final aprovado
em 18/06/2012

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

TRÁFICO
DE
PESSOAS
RQS
226/2011

ECAD
RQS
547/2011

PLC

REQ

PLS

2011

20

127

127

112

1

2012

7

71

71

22

-

Total

27

198

198

134

1

2011

16

147

141

96

-

2012

3

-

-

3

1

Total

19

147

141

99

1

PRS

Obs.

Relatório Parcial aprovado em
21.12.2011

Comissão encerrada e
Relatório Final aprovado em
26.04.2012
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER NO
BRASIL
RQN 4/2011

2012

21

630

625

180

OPERAÇÕES
VEGAS E
MONTE
CARLO
RQN 1/2012

2012

18

637

360

541

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

AUDIÊNCIAS
AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP)

4

CPI do ECAD (CPIECAD)

1

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil
(CPITRAFPE)

1

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)

14

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo

12

TOTAL

38

COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL
(CJECP)
x Dia 24 de fevereiro em São Paulo/SP
Finalidade:
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Vida” com a finalidade de subsidiar a elaboração do
Anteprojeto do Novo Código Penal.
Participantes:
o Ricardo Garisio Sartori - Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo;
o Fernando Grella Vieira - Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo;
o Luiz Flávio Borges D’Urso - Presidente da Ordem dos Advogados de Brasil, Seção São Paulo.
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x Dia 23 de março
Finalidade:
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Administração Pública” com a finalidade de subsidiar a
elaboração do Anteprojeto do Novo Código Penal.
Participantes:
o Henrique de Sousa Lima - Representante da Controladoria Geral da União –CGU;
o Antônio Davi - Advogado da União;
o José Robalinho Cavalcante - Procurador da República;
o Tércio Issami Tokano - Advogado da União - Diretor Substituto do Departamento de Patrimônio e
Probidade;
o João Alberto Simões Pires Franco - Defensor Público Federal;
o Reynaldo Soares da Fonseca - Desembargador Federal - Representante da Associação dos Juízes
Federais do Brasil – AJUFE;
o Adalberto Jorge Xisto Pereira - Desembargador Representante da Associação dos Magistrados
Brasileiros-AMB;
o Luís Maximiliano Lael Telesca Mota - Secretário-Geral Adjunto - Representante OAB/DF;
o Cláudia Chagas - Representante do Conselho Nacional do Ministério Público;
o Dermeval Farias Gomes Filho - Promotor de Justiça do MPDFT - Representante do Conselho
Nacional do Ministério Público;
o Mohamed Ale Hasan Mahmoud - Coordenador Regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais –
IBCCRIM;
o Clayton Silva Germano - Promotor de Justiça - Representante do CONAMP;
o Crista Correa - Representante do Movimento Brasil Contra a Corrupção;
o Leonardo Araújo Marques - Promotor de Justiça - Representante do Conselho Nacional dos
Procuradores Gerais – CNPG;
o Roberto Biasoli - Representante do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Internacional – DRCI;
o José Ildomar Uberti Minuzzi - Auditor Fiscal - Coordenador de Pesquisa e Investigação da Receita
Federal – COPEI;
o Marcos Martins Davidovich - Procurador Federal - Representante da Comissão de Valores
Mobiliários;
o Thiago Bottino - Coordenador da Escola de Direito da FGV;
o Bolívar Steinmetz - Delegado Presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal –
DPF;
o Sebastião José Lessa - Delegado Representante da ADEPOL/Brasil;
o Fernando dos Santos Carneiro - Representante da sociedade civil.
x Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ
Finalidade:
Debates sobre novos tipos penais.
Participantes:
o José Mariano Beltrame – Secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro;
o Cláudio Soares Lopes – Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro;
o Paulo Melo – Deputado Estadual do Rio de Janeiro
o Leila Marian - Desembargadora;
o Manuel Alberto Ribeiro dos Santos - Desembargador;
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x Dia 18 de maio em Porto Alegre/RS
Finalidade:
Debates sobre o tema: “Parte Geral do Código Penal e outros temas correlatos”.
Participantes:
o Marcelo Bandeira Pereira – Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Airton Michels – Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul;
o Davi Medina da Silva – Promotor da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Alexandre Wunderlich – Professor da Faculdade de Direito da PUC/RS.

CPI do ECAD (CPIECAD)
x Dia 26 de março em São Paulo/SP
Finalidade:
Exposições acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Sandra Véspoli - Autora do Livro “O Outro Lado do ECAD”;
o Carlos Mendes - Presidente do Sindicato de Compositores de São Paulo;
o Marcello Nascimento - Representante do ECAD;
o Paulo Celso Lui - Representante da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas.

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE)
x Dia 20 de março
Finalidade:
Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de
Pessoas.
Participantes:
o Luis Vanderlei Pardi – Delegado de Polícia Federal.

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)
x Dia 20 de março
Finalidade:
Exposição acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Aparecida Gonçalves – Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher da
Secretaria de Política para as Mulheres.
x Dia 27 de março
Finalidade:
Debates sobre o objeto da Comissão.
Participantes:
o Meire Lucia Monteiro Mota Coelho – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
o Sonia Coelho Gomes Orellana – Representante da Marcha Mundial de Mulheres;
o Ana Carolina Barbosa - Representante da União Brasileira de Mulheres.
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x Dia 29 de março
Finalidade:
Debate sobre a Violência contra a mulher no campo e contra a mulher indígena.
Participantes:
o
Carmem Foro – Representante da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura –
CONTAG;
o
Maria Helena Azumezohero – Representante do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas –
CONAMI;
o
Rosângela Piovizani - Representante do Movimento das Mulheres Camponesas -- MMC.
x Dia 10 de Abril
Finalidade:
Debate sobre o tema “A Sistematização e o Monitoramento de Dados de Violência contra as Mulheres”.
Participantes:
o Cecília Sardenberg - Representante do OBSERVE;
o Wania Pasinato - Representante do Núcleo de Estudos da Violência da USP;
o Lia Zanotta - Representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher da UNB;
o Miriam Grossi - Representante do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade da UFSC.
x Dia 16 de abril em Recife/PE
Finalidade:
Debates sobre o objeto da Comissão.
Participantes:
o Aguinaldo Fenelon de Barros - Procurador Geral de Justiça de Pernambuco;
o Maria Tereza Paes de Sá Machado - Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Pernambuco;
o Wilson Salles Damázio - Secretário de Defesa Social;
o Cristina Maria Buarque - Secretária da Mulher de Pernambuco;
o Maria Betânia Serrano - Representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco;
o Elaine Neves - Assessora da Diretoria de Políticas para as Mulheres da FETAPE;
o Rejane Pereira - Secretária da Mulher de Recife;
o Carlos Humberto Inojosa Galindo - Juiz Assessor Especial da Presidência/TJPE.
x Dia 19 de abril
Finalidade:
Debates sobre a transversalidade nas políticas de combate à violência contra as mulheres.
Participantes:
o Helvécio Miranda Magalhães Júnior – Representante do Ministério da Saúde;
o Fábio Meirelles Hardmann de Castro – Representante do ministério da Educação;
o Cristina Villanova – Representante do Ministério da Justiça.
x Dia 26 de abril
Finalidade:
Avaliação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.
Participantes:
o Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres;
o Iraê Lucena – gestora da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba;
o Joelda Pais – gestora da Secretaria de Políticas para Mulheres do Acre;
o Eliza Piola – gestora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas Gerais;
o Aparecida Gonçalves – gestora da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.
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x Dia 27 de abril em Belo Horizonte/MG
Finalidade:
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Minas Gerais.
Participantes:
o Heloísa de Ruiz Combat – representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
o Nívia Mônica Silva – Procuradora de Justiça do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça;
o Cássio Soares – Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais;
o Denílson Feitosa Pacheco – Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social;
o Andrea Garzon Tonet – Defensora Pública-Geral do Estado;
o Deputada Luiza Ferreira – relatora da Comissão Especial da Violência contra a mulher da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais;
o Deputada Maria Tereza Lara – membro da Comissão Especial da Violência contra a mulher da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais;
o Márcia de Cássia Gomes – Coordenadora do Consórcio Regional da Promoção da Cidadania –
Mulheres das Gerais;
o Laurelle Carvalho de Araújo – Defensora Pública do Estado de Minas Gerais e Coordenadora do
Núcleo da Mulher (NUDEM).
x Dia 04 de maio em Florianópolis/SC
Finalidade:
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina.
Participantes:
o Alexandre Karazawa Takashima – Juiz Corregedor;
o Júlio César Ferreira Melo – Juiz;
o Maria Amélia Borges Moreira Abbad – Promotora de Justiça;
o Juliana Renda Gomes – Delegada de Polícia;
o Selma Elias Westphal – Representante da Coordenadoria Estadual da Mulher – CEM.
x Dia 07 de maio em Porto Alegre/RS
Finalidade:
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio Grande do Sul.
Participantes:
o Laís Ethel Correa Pías – Desembargadora;
o Carla Carrion Frós – Promotora de Justiça;
o Miriane Tagliari – Defensora Pública;
o Aírton Michels – Secretário de Segurança Pública;
o Márcia Santana – Secretária de Políticas para Mulheres;
o Fernando Anschan – Representante da Secretaria Estadual de Saúde.
Dia 11 de maio em Vitória/ES
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Espírito Santo.
Participantes:
o Hermínia Maria Azoury – Juíza Coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência
Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
o Maria Zumira Teixeira Bowen – Promotora Chefe da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
o Gilmar Alves Batista – Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo;
o Henrique Geaquinto Herkenhoff – Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito
Santo;
o José Tadeu Marino – Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo;
o Rodrigo Coelho – Secretário de Estado da Assistência e Direitos Humanos do Espírito Santo;
o Carla da Mata Machado Pedreira – Representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Mulher do Espírito Santo;
o Edna Martins – Coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres do Espírito Santo.
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x
Dia 1 de junho em Maceió/Alagoas
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Alagoas.
Participantes:
o
Sandra Canuto - Representante do Secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Sr. Alexandre de Melo
Toledo;
o
Dário César Barros Cavalcante - Secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas;
o
Paulo Zacarias da Silva - Juiz Titular da Vara da Violência Doméstica, representando o Sr. Des.
Sebastião Costa Filho, Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas;
o
Kátia Born - Secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas;
o
Eduardo Antônio de Campos Lopes - Defensor Público-Geral do Estado de Alagoas;
o
Andrea Malta - Representante da Marcha Mundial de Mulheres; e
o
Sérgio Juca - Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas.
x
Dia 25 de junho em Curitiba/Paraná
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Paraná.
Participantes:
o
Denise Krugner – Desembargadora Representante do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná;
o
Josiane Fruet Lupion - Defensora Pública-Geral do Paraná;
o
Cláudia Martins - Promotora de Justiça da Violência Doméstica, Representante da Procuradoria-Geral
de Justiça;
o
Fabio Lourenço Bruzamolin - Promotor de Justiça;
o
Reinaldo de Almeida César - Secretário de Segurança Pública do Paraná;
o
Maria Tereza Gomes - Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná;
o
Maria Huçulak - Superintendente da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná; e
o
Maria Cristina Ferreira - Coordenadora de Proteção Social e Especial, Representando a Secretaria de
Família e Desenvolvimento Social do Paraná.
x
Dia 29 de junho em São Paulo/SP
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de São Paulo.
Participantes:
o
Desembargadora Angélica de Maria Mello do Almeida, Coordenadora da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo
o
Desembargador Ivan Ricardo Sartori; Dr. Arnaldo Hossepian Júnior, Subprocurador-Geral de Justiça
de Relações Externas,
o
Dr. Fabiano Marques de Paula, Secretário Adjunto da Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania,
o
Dra. Gislaine Doraide Ribeiro Pato, Delegada de Polícia dirigente do Serviço Técnico de Apoio às
Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo
o
Dra. Karina Barros Cafife Batista, Assessora em Saúde da Mulher, representado a Secretário de
Saúde, Dr. Giovanni Guido Cerri;
o
Dra Rosemary Corrêa, Gestora Executiva do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra
a Mulher;
o
Dr. Renato Campos Pinto e Vitto, Defensor Público.
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CPMI – Práticas criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”
x Dia 08 de maio
Finalidade:
Oitiva do responsável pela “Operação Vegas” da Polícia Federal
Participantes:
o Raul Alexandre Marques de Souza – Delegado da Polícia Federal.
x Dia 10 de maio
Finalidade:
Oitiva do responsável pela “Operação Monte Carlo” da Polícia Federal
Participantes:
o Matheus Mella Rodrigues – Delegado da Polícia Federal.
x Dia 22 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Carlos Augusto de Almeida Ramos.
x Dia 24 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Wladmir Garcez Henrique;
o Idalberto Matias de Araujo;
o Jairo Martins de Souza.
x Dia 30 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Cláudio Abreu;
o José Olímpio de Queiroga Neto;
o Gleyb Ferreira da Cruz;
o Lenine Araújo de Souza.
x Dia 31 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre Demóstenes Torres e Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Participantes:
o Demóstenes Torres – Senador da República.
x
Dia 5 de junho
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Walter Paulo de Oliveira; e
o
Sejana Martins
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x
Dia 12 de junho
Finalidade:
Oitiva acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Marconi Ferreira Perillo Junior – Governador do Estado de Goiás
x
Dia 13 de junho
Finalidade:
Oitiva acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Agnelo dos Santos Queiroz Filho – Governador do Distrito Federal
x
Dia 26 de junho
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Lúcio Fiuza Gouthier;
o
Écio Antônio Ribeiro dos Santos; e
o
Alexandre Milhomem
x
Dia 27 de junho
Finalidade:
Oitiva acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Eliane Gonçalves Pinheiro; e
o
Luis Carlos Bordoni
x
Dia 28 de junho
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Marcello de Oliveira Lopes;
o
João Carlos Feitoza; e
o
Cláudio Monteiro
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DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP)

0

CPI do ECAD (CPIECAD)

0

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil
(CPITRAFPE)

4

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)

0

TOTAL

2

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE)
x Dia 05 de março em Manaus/AM
Finalidade:
Investigar fatos ligados ao suposto tráfico de haitianos para o Brasil.
Participantes:
o
Paulo Abrão - Secretário Nacional de Justiça;
o
Renato Zerbini Leao - Coordenador Geral do Comitê Nacional para os Refugiados; Dr. Edmilson da
Costa Barreto, Representante da Procuradoria da República do Estado do Amazonas;
o
Sergio Lúcio Fontes - Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas;
o
Padre Gustot Lucien - Pároco Haitiano;
o
Padre Gelmino Antônio Costa - Pároco da Igreja São Geraldo, Manaus-AM;
o
Rinaldo Gonçalves de Almeida - Coordenador do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do
Trabalho;
o
Dermilson Chagas - Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Amazonas;
o
Dr. Audaciphal Hildebrando - Procurador da Procuradoria Regional do Trabalho;
o
Fernanda Alves dos Anjos - Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Título e
Qualificação;
o
Simon Seraphin - Imigrante Haitiano;
o
Ketly Vibert Franceschi - Presidenta da Associação dos Trabalhadores Haitianos no Amazonas;
o
Regina Fernandes do Nascimento - Secretária de Assistência Social e Cidadania do Amazonas;
o
Alfredo Wagner Berno de Almeida - Universidade do Estado do Amazonas – UEA Dra. Denise Reif
Kroeff Gerente de Projetos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
x Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ
Finalidade:
Esclarecimentos sobre uma suposta participação no tráfico internacional de pessoas, para fim de
exploração sexual, de oito brasileiras, naturais do Rio de Janeiro, que foram impedidas de embarcar no
Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo com destino à Namíbia
Participantes:
o Vilberto Ataíde Frazão
o
Bruna Rosa Belmont
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x Dias 04 a 06 de junho em Washington (EUA)
Finalidade:
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil.
Participantes:
o
Patricia Kowall, FHI 360;
o
Bela M. Shah, FHI 360;
o
Kiera Derman, FHI 360;
o
Sara Gilmer, Departamento de Estado dos EUA;
o
Casey Branchini, Departamento de Estado dos EUA;
o
Theresa Segovia, Departamento de Justiça dos EUA
o
Ngozi Onunaku, “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o
Eskinder Negash, “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o
Bradley Mitchell, Departamento de Justiça dos EUA
o
Tiffany Williams, “Break the Chain Campaing”;
o
Ted Poe, Congressista;
o
Chris Smith, Congressista;
o
Jonh Cornyn, Senador;
x Dias 07 e 08 de junho em Nova York (EUA)
Finalidade:
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil.
Participantes:
o
Amanda Kramer, “Assistant District Attorney”;
o
Joanne Payne-Prayor, FBI
o
Brian Naddow, FBI;
o
Bruce May, FBI;
o
Tara Manley, FBI;
o
Warren Chiu, FBI;
o
Anthony Bivona, FBI;
o
Avaloy Lanning, Safe Horizon
o
Susu Thatun, UNICEF
o
Ted Maly, UNICEF
o
Katisha K Andrew, “Deputy Administrator in the Center for Battered Women´s Legal Services”
o
Yasmeen Hassan, “Global Director: Equality Now”;
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