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Ata da 116ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 3 de julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, das Sras Marta Suplicy e Lídice da Mata
e dos Srs. Jayme Campos, Sérgio Petecão, Paulo Bauer e Ivo Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 35 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
(Pausa.) Não há. Neste momento ainda não há número
regimental. Vamos esperar.
Está entrando o Senador Suplicy, temos número
regimental. Com número regimental, declaro aberta a
sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica às Sras e Srs. Parlamentares que está convocada sessão conjunta do
Congresso Nacional a realizar-se dia 5 de julho do
corrente, quinta-feira, às 11 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura e apreciação
de expedientes e à deliberação de Projetos de Lei do
Congresso Nacional, com pareceres da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a tramitação autônoma do Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2009,
que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para que o seu mérito possa ser apreciado de
forma mais aprofundada, em debate específico, tendo
em vista que os demais projetos de lei a ele apensados
tratam de disciplinas completamente diferentes entre si.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2012. – Senador Sérgio Souza.
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Requerimento que acaba de ser lido incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 619, DE 2012
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas
pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Secretaria de
Portos da Presidência da República, as seguintes informações acerca das Obras do Porto de Luiz Correia,
no Estado do Piauí:
1 – quais os cronogramas, original e supervenientes (dos últimos 10 anos), de execução da obra,
de alocação e liberação de recurso, com prazos,
valores originais e suplementações?
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2 – em relação à pergunta anterior, alinhar nos
cronogramas as empresas responsáveis em cada
período, por serviços contratados e seus aditivos,
por serviços executados, os valores contratados,
os valores pagos, os percentuais de execução e
os prazos contratuais;
3 – qual o estágio atual da obra, a previsão para
conclusão, e as empresas responsáveis?
4 – qual o resultado das prestações de contas,
junto ao Tribunal de Contas da União, nos últimos 10 anos, e se houve alguma recomendação
quais as providências tomadas e se existe, ainda,
alguma pendência?
5 – se existir demandas judiciais, quais são os
objetos, as empresas envolvidas e as providências tomadas?
6 – quais as pendências efetivas para a conclusão das obras.
Justificação
Com mais de 80 anos de existência e diversas
paralisações, o Porto de Luís Correia, no litoral do
Estado, continua um sonho a ser concretizado e sua
conclusão hoje é motivo de questionamentos.
Atualmente, projeto do governo do estado em
conjunto com o governo federal prevê a conclusão
do complexo portuário e sua expansão, com total de
R$280 milhões. A obra está incluída no PAC, e com a
sua conclusão espera-se gerar aproximadamente mais
de 2 mil empregos diretos.
Segundo informações da Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí, em maio de 2012, o
contato com a empresa responsável pelas obras do
porto de Luis Correia foi questionado pelo Governo
do Estado.
De acordo com aquela Coordenadoria, os motivos
foram dois: a inexistência de um projeto confiável a ser
executado e o fato de que o contrato com a empresa
já está vencido desde o mês de novembro de 2010.
A rescisão do contrato foi unilateral, por parte do
governo do Estado. A obra também é alvo de investigação do Ministério Público Federal pela suspeita de
desvio de R$ 6 milhões dos recursos empregados no
Porto de Luis Correia.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira,.
(À Mesa para decisão)
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 620, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal,
combinado com o art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, com ônus para esta Casa, autorização para
ausentar-me do País no período de 2 a 4 de agosto
de 2012 para, atendendo a convocação (em anexo) do
Presidente do Parlamento Latinoamericano, Deputado
Elias Castilho, participar na qualidade de Presidente
do Grupo Brasileiro do Parlatino e Vice-Presidente do
Parlamento Latinoamericano, da Reunião da Junta
Diretiva, que ocorrerá na Cidade de Cuenca/Equador.
Sala das Sessões, de 2012.– Senador Flexa
Ribeiro.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 621, DE 2012
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011, que
“Altera e acrescenta dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para disciplinar o cumprimento
das sentenças e a execução de títulos extrajudiciais na
Justiça do Trabalho”, tramita na Comissão de Assuntos
Sociais – CAS, em caráter terminativo.
Nos termos do inciso II, do art. 255, alínea c, 12,
combinado com o inciso V do art. 101, todos do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que sobre a matéria seja ouvida também a Comissão
de Constituição e Justiça – CCJ, tendo em vista que
a proposta em exame estabelece novas regras para a
execução trabalhista, portanto, além de ampliar o rol
de títulos executivos extrajudiciais e acrescentar à fase
de execução o procedimento do processo eletrônico,
sob a justificativa de conferir maior celeridade ao processo, o projeto acaba por eliminar direitos mínimos
do executado, violando os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.
Desta forma entendemos, nos termos do RISF, pela
necessidade de análise do PLS nº 606, de 2011 pela CCJ.
Sala das Sessões, junho de 2012. – Senador
Armando Monteiro.
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A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Requerimento que acaba de ser lido incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 622, DE 2012
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia,
informações relativas ao orçamento de patrocínio da
PETROBRAS previsto para 2012, bem como o previsto
e executado nos quatro anos anteriores no que tange às
áreas cultural e esportiva, bem como ambiental e social.
Justificação
No dia 25 de junho a senhora presidente da PETROBRAS, Maria das Graças Foster, apresentou o
plano de negócios de 2012 a 2016. Com base no plano, bancos de investimentos reduziram as previsões
de lucro da empresa em trinta por cento, em média,
entre 2012 e 2015.
Outro desapontamento do mercado veio na área
de produção. A empresa informou que produzirá 1
milhão de barris diários de petróleo a menos do que
previa anteriormente, de acordo com dados da nova
curva de produção da companhia. Tal volume representa metade do que a estatal produz atualmente
no Brasil.
Para tentar recuperar a produtividade, a empresa deverá lançar nos próximos dias um programa de
aumento de eficiência, prevendo retomar para o patamar de 90 por cento em 2016. Esse programa prevê
uma campanha intensiva de recuperação de poços e
a substituição de equipamentos, por exemplo.
Na contramão de tais acontecimentos, a senhora presidente esclareceu que não irá segurar nem
rever todos os patrocínios concedidos pela empresa,
reafirmando que, tanto os novos projetos receberão
patrocínio, como aqueles em análise para renovação.
Como já foram disponibilizados os orçamentos
para cada área da empresa bem como o montante da
redução em tais números, ficamos na expectativa de
saber exatamente o orçamento da PETROBRAS para
patrocínio para 2012, bem como o previsto e executado nos quatro anos anteriores no que tange às áreas cultural e esportiva, bem como ambiental e social.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2012. – Senador Ricardo Ferraço, PMDB – ES.
(À Mesa para a decisão.)
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A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Dornelles? Senador
Dornelles, sua inscrição para que é? (Pausa.)
O primeiro orador, em permuta. Então, a Senadora Ana Amélia é a primeira inscrita para comunicação inadiável.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Liderança.
A SRa PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Liderança, desculpe. Primeira oradora inscrita.
Então, com a palavra o Senador Dornelles, que
faz uma permuta com o Senador Paulo Paim.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sra Presidente, Sras e Srs. Senadores, o governo dos Estados Unidos tem procurado exercer seu
poder fiscal em outros países. Incursões dessa natureza
carregam consigo o travo da aplicação extraterritorial
da lei doméstica.
O governo dos Estados Unidos fez aprovar em
2010 o Foreign Account Tax, mais conhecido pelo
acrônimo de Facta. O novo diploma sai de modo unilateral do campo da cooperação para o de verdadeira
imposição. Convém, pois, perceber as consequências
para os residentes do Brasil da nova lei e verificar a
absoluta omissão do Governo brasileiro em relação
ao assunto.
Esse diploma, sob o fundamento de atacar a
evasão fiscal, faz com que as instituições financeiras
estrangeiras, inclusive brasileiras, identifiquem e reportem contas de custódia, investimentos, depósitos
ou saldos havidos por US Persons, expressão que tem
enorme abrangência e que não se limita somente aos
nacionais dos Estados Unidos.
Na hipótese de essas instituições financeiras não
aderirem ao acordo FATCA, pagarão 30% de imposto
sobre renda e principal no tocante a valores transacionados nos EUA, bem como de outras instituições
participantes do FATCA no exterior. Assim, para evitar
retenções, as instituições aderentes, no caso as brasileiras, deverão identificar uma US Person e solicitar
autorização para informar dados bancários e cadastrais
diretamente à Receita Fiscal norte-americana. Caso o
identificado não concorde em reportar seus dados, sua
conta deverá ser encerrada. Em resumo, a opção, para
a pessoa física é abrir mão do seu sigilo ou encerrar
a conta; para a instituição, é informar ou ser tributada
no percentual mencionado.
Para se ter uma ideia, pode-se registrar que determinados bancos no Brasil têm mais de cinco mil
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pessoas enquadradas na categoria de US Person.
Como disse antes, essa condição não é exclusiva dos
súditos dos Estados Unidos.
Até aqui não se percebe uma palavra das autoridades financeiras e diplomáticas. Ministério da Fazenda
e Ministério das Relações Exteriores em silêncio. Banco
Central, Receita Federal e Tesouro Nacional, até aqui,
também não se manifestaram. Seria fundamental, Srª
Presidente, saber, por exemplo, como China, Rússia,
Índia e África do Sul estão cuidando do assunto, quem
sabe uma posição concertada com os demais membros do chamado BRICS.
No Brasil, o assunto há de suscitar inúmeras indagações.
Privacidade, sigilo bancário, igualdade, direito do
consumidor, princípio da isonomia, direito à livre iniciativa, proteção ao consumidor, organização do sistema
financeiro e competências regulatórias são alguns dos
aspectos passíveis de questionamento.
Dessa forma, é chegado o momento de o Governo brasileiro ter posição de Estado e debater os
impactos do FATCA em nosso País com todos os
interessados. Não deve o Governo brasileiro ser pioneiro em uma tomada de decisão sobre o assunto,
tampouco deve deixar para a vigésima quinta hora o
processo decisório.
Acima de tudo, o Governo brasileiro deve propugnar, no plano internacional, por soluções multilaterais
aos problemas que afetam mais de um Estado. Trata-se de imperativo que, para além de democrático, é o
mais justo. O caminho da cooperação deve ser sempre
preferido ao da imposição por quem quer que seja.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Dornelles, sempre breve
e objetivo.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, que vai
fazer uso do tempo da Liderança do seu Partido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, logo em seguida.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente Marta
Suplicy, eu até ia lhe propor que eu usasse o tempo
que o nosso Líder Francisco Dornelles não usou para
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completar o meu tempo. É brincadeira. Dos dez minutos a que tinha direito, ele usou só quatro minutos.
Ele diz todas as coisas em muito pouco tempo, o que
é muito bom para quem é capaz de...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – É uma característica dele.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O poder de síntese. Ele é realmente notável sob esse
aspecto. Então, eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, todo dia que a
gente vê na tevê ou ouve no rádio ou lê no jornal uma
notícia sobre a questão dos acidentes, a gente fica
perplexa, mas essa guerra, essa carnificina parece
não ter fim.
Trago aqui, hoje, o resultado de um levantamento
que a mim, pelo menos, não causou surpresa e também à maioria dos brasileiros.
O Ministério da Saúde concluiu que, no ano passado, praticamente metade do dinheiro do Sistema
Único de Saúde, o SUS, reservado para atender as
vítimas de acidente de trânsito, foi utilizado para socorrer motociclistas nos hospitais. Vou repetir: metade
do dinheiro para essa finalidade foi para socorrer motociclistas vítimas de acidentes de trânsito. Isso quer
dizer que o Governo gastou mais de R$200 milhões
com acidentes de motos.
O número de internações de motociclistas aumentou mais de 95% entre os anos de 2008 a 2011.
Entre as regiões brasileiras, Norte e Nordeste são as
que mais usam as verbas do SUS com acidentes de
motocicleta.
Só no Pará, os acidentes com moto foram responsáveis por mais de 83% dos atendimentos. Em
Pernambuco, o custo com os acidentes de moto subiu
1.286% nos últimos quatro anos.
Eu disse que os números não causam surpresa porque venho insistindo que precisamos estancar
essa carnificina que atinge principalmente os jovens
brasileiros. Já promovi uma audiência pública, muito
concorrida, na Comissão de Assuntos Sociais, onde
discutimos o assunto. E um seminário, decorrente do
interesse que a matéria despertou nessa audiência
pública, �����������������������������������������
será realizada em setembro, com a presença de todos os setores que vivem da motocicleta ou
se envolvem com esse meio de transporte, desde
Associações de motoboys, no seu Estado, São Paulo, no meu Estado e em vários estados brasileiros e
mototaxistas, departamento de transito, fabricantes
de motos, legisladores e também a área da medicina
e hospitalização.
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Para o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
Senadora Marta Suplicy, estamos vivendo uma epidemia de acidentes de trânsito, e o aumento dos atendimentos envolvendo motociclistas é a prova mais do
que concreta disso.
O serviço de urgência no SUS, que tem sido
pressionado durante anos pelos problemas que já
existentes no atendimento, está, inegavelmente, sobrecarregado.
Como toda doença, acidentes com motos precisam de um trabalho de prevenção. O Presidente
do Sindicato dos Motociclistas do Rio Grande do Sul,
Valter Ferreira Silva é claro: é preciso investir muito
em educação no transito, melhorar e muito e muito as
aulas de formação dos novos motociclistas.
O governo federal expandiu, para todas as capitais, o Projeto Vida no Trânsito para tentar frear esse
número alarmante com políticas de prevenção de lesões e mortes no Brasil. Estamos sempre no Brasil
correndo atrás do prejuízo. Álcool, imprudência e excesso de velocidade puxam as estatísticas de morte e
acidentes para cima. E mais: o número de motos nas
ruas cresceu, uma clara consequência do crescimento
econômico dos últimos anos.
Mas existe um outro fator, Senadora Marta Suplicy, é que muitas pessoas e mais pessoas estão
dependendo de entregas de alimentos e remédios e,
consequentemente, mais motoboys nas ruas. Mas
esse não é o maior problema ainda: mais pessoas
hoje, especialmente jovens, estão usando a motocicleta como uma opção mais barata e rápida de transporte, pois o nosso sistema de transporte público
é ineficiente e muito caro na maioria das cidades
brasileiras.
Eu queria, então, dizer a V. Exª que este tema
vai ser motivo de uma audiência pública em setembro
que, por ser grande e pelo interesse, será no Auditório Petronio Portella, usado por V. Exª para outros
seminários importantes também, como a questão de
homofobia. Então, nós vamos fazer lá dada a relevância não só do tema, mas do número de pessoas interessadas em participar desse debate, especialmente
as partes mais envolvidas que são as principais vítimas do transito: os motociclistas, os motoboys e as
pessoas que estão direntamente envolvidas como a
industria do setor de motociclistas, o setor do Denatran, autoridades da área da saúde e também acho
que a gente tem que entrar na área de educação
porque, sem prevenção, não há salvação Senadora
Marta. Muito obrigada!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Acho importantíssimo esse tema, Senadora Ana
Amélia, porque realmente está avassalador, o número
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de mortes e acidentes gravíssimos por causa dos motociclistas, muitos sem a proteção – em São Paulo já é
lei, e acho que no resto do Brasil também é lei –, mas
não adianta. E isso precisa ser fator de discussão ao
aprofundamento da prevenção. Realmente hoje você
vai ao hospital a área mais conturbada de emergência
é morte, é acidente sério de motociclistas pelos fatores que V. Exª também tão bem descreveu. Estarei lá
nessa audiência pública.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª
Presidente, eu gostaria de me inscrever como Líder
do Partido, o PR.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Blairo Maggi, V. Exª é o primeiro inscrito; a Senadora Ana já falou.
Senador Eduardo Lopes?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o segundo inscrito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Não se encontrando, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cumprimento a Presidente Marta Suplicy, Srªs
e Srs. Senadores, Rádio Senado, TV Senado, Agência Senado.
Q����������������������������������������������
ue futuro tem um país onde os professores universitários e do ensino médio são profissionais com
remuneração bem abaixo do nível de mercado?
Que legado será deixado às gerações do futuro, se
a educação, alicerce maior para os jovens enfrentarem
o mercado de trabalho, continua a ser negligenciada
nos mais diversos sentidos pelos governos?
Todos nós sabemos como seria fundamental para
o Brasil aprovarmos 10% de investimento do PIB em
educação. Mas vejam como o Governo já se mobiliza
para impedir o Congresso de prestar esse valoroso
serviço à Nação.
Nós precisamos e devemos continuar a cuidar
da educação se desejarmos pavimentar o caminho do
desenvolvimento sustentável. Sem ensino público de
qualidade, com professores bem remunerados e conteúdo compatível com a sociedade do conhecimento,
o Brasil jamais será um país cidadão.
A cidadania se exerce plenamente quando todos
dispõem de acesso à educação e à cultura como meio
de desenvolvimento das aptidões e vocações individuais. Mais uma vez, não adianta apenas o Governo
promover o acesso à Internet banda larga nas escolas
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ou facilitar a compra de computadores e notebooks
para os professores. A educação pública brasileira
agoniza e, na prática, não passa de uma verdadeira
fraude contra nossos jovens, que pouco aprendem nas
escolas como exercer o espírito crítico.
E quando a escola não ensina, é o tráfico e o
crime que acabam por acolher nossas crianças para
levá-las ao descaminho irreversível da droga e da
delinquência.
Precisamos dar a devida prioridade ao sistema
educacional brasileiro em todos os níveis. E isso começa necessariamente pela remuneração dos docentes, em particular os das instituições públicas de
ensino superior.
É um disparate que um professor com mestrado,
doutorado e pós-doutorado ganhe menos do que a remuneração inicial de boa parte das carreiras públicas
do Poder Executivo.
Por isso, é maciça a adesão à greve das universidades públicas que já dura quase dois meses e, ao
que tudo indica, deve continuar.
Como o Governo deixa a greve chegar a esse
ponto?
O Ministro do Planejamento mudou a agenda de
negociação e apenas informou que não tinha tido tempo de estudar a proposta do movimento!
Isso é um absurdo depois de mais de 40 dias
de greve!
Srªs e Srs. Senadores, o setor de educação é um
dos que mais entram em greve no Brasil. Isso ocorre
exatamente porque, mesmo se forem idealistas e abnegados, os professores e servidores das instituições
de ensino superior e da rede pública de ensino nos
diferentes Estados e no Distrito Federal não conseguem suportar o permanente arrocho a que têm sido
submetidos ao longo dos anos.
É lamentável constatar que a mais nobre das
profissões, a de professor, o responsável pelo encaminhar da juventude, dificilmente atrai os formandos
para exercerem-na.
Srªs e Srs Senadores, hoje não há quem não
exalte no mundo a pujança da China e a força de sua
economia.
Como bem observa Elias Celso Galvêas no livro China Século XXI – O Despertar do Dragão, esse
país representa o acontecimento mais importante no
cenário econômico do século atual, igualando-se à
Europa e aos Estados Unidos como um novo centro
de gravidade no contexto da economia.
A China tem feito esse fantástico percurso porque investiu sobretudo na ciência e na tecnologia, na
logística e na infraestrutura, além do desenvolvimento
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urbano. Mas boa parte da força nessa locomotiva do
Oriente é resultante de uma revolução educacional.
Senador Blairo, os números da China, um país
de 1 bilhão e 330 milhões de habitantes, impressionam
a qualquer um e denotam a importância que se deu à
educação desde 1949.
Naquele ano, Senadora Ana Amélia, a China tinha 80% de analfabetos, mas, hoje, depois de mais de
duas décadas de vigência da Lei da Educação Obrigatória, o analfabetismo chegou praticamente a zero.
Com mais de um milhão de centros docentes, aí
inclusas 457 mil escolas primárias, 66 mil escolas secundárias e 2 mil universidades, a força da educação
chinesa supera hoje os Estados Unidos.
E qual é uma das profissões mais bem remuneradas na China? A de professor, Srªs e Srs. Senadores.
E não poderia ser diferente, porque sem mestres
bem remunerados e dedicados ao magistério a juventude fica sem rumo e a nação segue à deriva.
No Brasil, temos também uma lei de obrigatoriedade da educação e chegamos a índices semelhantes
aos da China no que tange ao número de matrículas
no ensino fundamental. Mas estamos longe, muito
longe, de fazermos a necessária revolução educacional no Brasil.
Ainda temos aproximadamente 14 milhões de
analfabetos – 14 milhões de analfabetos! E, se somarmos os analfabetos funcionais, que não sabe interpretar
um texto, temos 30 milhões de analfabetos.
O número não é apenas preocupante. Trata-se
de uma vergonha para um País e para um Governo
que diz priorizar a área social. A educação brasileira
tem recebido remédios paliativos, como tem sido a característica desse Governo em outras áreas, também,
sobretudo, na economia.
Bastou o desempenho de nossas crianças nos
testes internacionais melhorar um pouquinho para as
autoridades comemorarem. Mas, quando o Congresso se mostra inclinado a aprovar 10% do PIB para investimentos em educação, é de pasmar que o próprio
Governo se mobilize contra essa medida.
A falta de um ensino público de qualidade é a
maior das amarras do subdesenvolvimento brasileiro.
E essa amarra, além de prender nossa juventude a
um passado retrógado, deixa aberta a nefasta porta
da exclusão social e da delinquência.
Então, enquanto não dermos a devida prioridade à educação, em termos de remuneração dos professores, qualidade do conteúdo e infraestrutura das
escolas, o futuro do Brasil será sombrio e nebuloso.
Srª. Presidente, antes de encerrar, gostaria de
lembrar, também, que a Coreia do Sul e o Brasil já
foram países bastante parecidos. Em 1960, eram típi-
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cas nações do mundo subdesenvolvido, atoladas em
índices socioeconômicos calamitosos e com taxas de
analfabetismo que beiravam os 35%. Na época, a renda per capita coreana equivalia à do Sudão: patinava
em torno de US$900 por ano. Nesse aspecto, o Brasil
levava alguma vantagem, porque a renda per capita
era o dobro da coreana. A Coreia amargava ainda o
trauma de uma guerra civil que deixou um milhão de
mortos e a economia em ruínas.
Hoje, passados 40 anos, um abismo separa as
duas nações.
A Coreia exibe uma economia fervilhante, capaz
de triplicar de tamanho a cada década. Sua renda per
capita cresceu 19 vezes desde os anos 60, e a sociedade atingiu um patamar de bem-estar invejável. Os
coreanos praticamente erradicaram o analfabetismo e
colocaram 82% dos jovens na universidade.
Já o Brasil mantém 13% de sua população na
escuridão do analfabetismo e tem apenas 18% dos
estudantes na faculdade. A renda per capita do Brasil
é, hoje, menos da metade da coreana.
Em suma, o Brasil ficou para trás, e a Coreia largou em disparada. Por que isso aconteceu? Porque a
Coreia apostou no investimento ininterrupto e maciço
na educação – e nós, não. O Brasil caminha lentamente na área educacional e permanece atrás de países
como Honduras, Equador e Bolívia, e muito longe dos
vizinhos Argentina, Uruguai e Chile.
Nós precisamos oferecer uma educação de qualidade para formar cidadãos de bem, porque, caso
contrário, veremos a população carcerária aumentar
a cada ano, num processo que esmaga as flores no
jardim da juventude.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É verdade. É um tema que vamos ter que
discutir muito ainda aqui, Senador. Parabéns pelo
seu discurso.
Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável. Em seguida,
Senadora Vanessa, que está permutando com o Senador Rollemberg.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy,
nesta oportunidade, quero cumprimentar o Senador
Renan Calheiros, que preparou um parecer que, daqui
a instantes, às 14h30, será examinado na Comissão
de Constituição e Justiça, referente às propostas de
emenda à Constituição dos Senadores Luiz Henrique, Delcídio do Amaral e Lobão Filho, que propõem
algumas alterações no que diz respeito ao comércio
eletrônico.
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Diz o parecer do Senador Renan Calheiros:
O comércio não presencial remonta a longa
data no Brasil. Encomendas por catálogo, vendas por telefone e entregas de mercadorias
pelos correios sempre fizeram parte do quotidiano do brasileiro comum.
Recentemente, o advento da Internet instituiu o
chamado e-commerce, ou comércio eletrônico,
em que o comprador é exposto a uma variedade de produtos e preços sem precedentes
em nossa história.
A recente melhoria nos indicadores de emprego
e renda da população brasileira impulsionou
mais ainda o setor, facilitando o acesso a recursos eletrônicos por camadas sociais antes
excluídas até mesmo do comércio de produtos
básicos para a subsistência.
De acordo com os dados coletados, o faturamento do comércio eletrônico passou de R$540
milhões, em 2001, para R$18,7 bilhões, em
2011, obtendo crescimento anual entre 76%
(2006) e 26% (2011), nos últimos dez anos,
conforme tabela e gráfico a seguir: [...]
Peço seja transcrita essa tabela sobre o faturamento anual de 2001 a 2011. Continuo a leitura:
Essa nova realidade trouxe muitos benefícios
para o cidadão comum, mas também muitas
distorções no equilíbrio econômico entre as
unidades federadas. A maioria das lojas virtuais é sediada em poucos Estados, geralmente os mais ricos e desenvolvidos, que,
mantida a sistemática atual de distribuição
da arrecadação do ICMS, retêm toda a arrecadação do tributo.
Então, foi necessária uma nova sistemática que
justamente está sendo proposta.
As PECs em comento procuram reequilibrar
essa relação, ordenando que parte dos recursos auferidos pelo recolhimento do ICMS seja
canalizada para o Estado de destino, numa
justa adequação à realidade dos fatos, que
mostra tendência crescente de utilização do
e-commerce [comércio eletrônico] nas mais
diversas transações.
[...]
Além disso, julgamos que o diferencial de alíquota interna e interestadual deva se manter como no inciso VIII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal, ou seja, seja destinado
ao Estado da localização do destinatário.
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A alternativa que o Senador Renan Calheiros
propõe, que leva em conta a sugestão feita por nós
Senadores de São Paulo e pelo Secretário da Fazenda Andrea Calabi, é a de que, “na hipótese de uma
alíquota média de 17%, a partilha da alíquota ficará de
7% para o Estado de origem e de 10% para o Estado
de destino, no caso de operações entre os Estados do
Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste e os demais Estados da Federação. Se a partilha fosse, por exemplo,
de 50% da alíquota interna de 17%, todos os Estados
receberiam a alíquota de 8,5%”.
A alternativa que propõe o Senador Renan Calheiros é intermediária:
[...] embora também se refira às operações a
consumidor final, abrange o comércio não presencial e o comércio eletrônico, mas deixa de
incluir os outros tipos de comércio (comércio
interestadual a consumidor final feito por meio
de loja ou empresas, que são contribuintes do
imposto, que não é feito por meio de Internet,
telefone, carta etc.).
Além disso, na presente alternativa, a partilha
da alíquota é a mesma, tanto da PEC nº 56,
quanto da PEC nº 113, de 2011, não havendo,
portanto, no que tange ao quesito da partilha,
diferença entre o que proponho [o que propõe
o Senador Renan Calheiros] e as outras propostas em trâmite nesta Comissão.
[...]
De fato, essas propostas dão às operações
e prestações interestaduais realizadas por
meio eletrônico em que o consumidor final é
não contribuinte o mesmo tratamento dado às
operações e prestações interestaduais, realizadas ou não por meio eletrônico, em que o
consumidor final é contribuinte.
[...]
Assim, a partilha entre os Estados do ICMS
interestadual determinada pelo Constituinte e
calibrada pelo Senado Federal objetiva, claramente, promover...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Vou concluir, Srª Presidente.
Assim, a partilha entre os Estados do ICMS interestadual determinada pelo Constituinte e calibrada
pelo Senado Federal objetiva, claramente, promover
uma redistribuição da receita pública em favor dos Estados menos desenvolvidos, coerente com o objetivo
da República Federativa do Brasil de reduzir as desi-
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gualdades sociais e regionais, insculpido no art. 3o,
III, da Carta Magna.
A emenda do Senador Cyro Miranda, que justamente leva em conta a emenda que a Senadora Marta
Suplicy, o Senador Aloysio Nunes e eu próprio haviámos apresentado, é plenamente acatada.

postas de emendas comentadas acima [que
são comentadas na íntegra].
Assim, Srª Presidenta, solicito seja transcrito, na
íntegra, o parecer do Senador Renan Calheiros, com
o qual estamos de pleno acordo.
Muito obrigado.

A despeito de ser, em valores absolutos, o mais
afetado pela mudança da regra constitucional,
o Estado de São Paulo manifestou, por meio
de emenda apresentada [...] [por nós próprios
Senadores de São Paulo], sua adesão às pro-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Fiquei também muito feliz em saber que o Senador Renan Calheiros aceitou a emenda da bancada
paulista, Senador Suplicy, Aloysio Nunes – e a minha
própria –, para que isso possa ocorrer. Não é justo
que a matéria não seja regulamentada. Sabemos que
São Paulo perderá, mas acho absolutamente correto
que seja feita uma distribuição entre todos os Estados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
que trocou a sua ordem de inscrição com o Senador
Rodrigo Rollemberg.
Ele chegou. Então, fala o Senador Rodrigo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Pela
ordem, Srª Presidente. Gostaria de pedir a minha inscrição pela liderança do PMDB, assim que for possível.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª está inscrito em seguida ao Senador
Blairo Maggi. Só há ele e V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy.
Serei breve, mas assomo à tribuna na tarde de
hoje para tratar de uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria que prevê eleição direta para
administradores regionais das diversas cidades do
Distrito Federal.
Tenho pautado minha atuação nesta Casa, Senadora Marta Suplicy, prezadas Senadoras, prezados
Senadores, no sentido de ampliar os instrumentos de
participação popular no processo político-eleitoral. Foi
assim que, como líder do PSB na Câmara dos Deputados, priorizei a tramitação da proposta do Senador
Capiberibe, no sentido de implantar a Lei da Transparência, que obriga os Estados, a União e os Municípios
a publicarem na Internet, em tempo real, seus gastos,
seus pagamentos, seus convênios, dando transparência à Administração Pública.
Foi também dentro dessa perspectiva que apresentei um projeto que facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular, em função de que há uma
contradição hoje. Hoje, para criar um partido político
que tem o monopólio da representação política, é necessário apenas ter 0,5% do total dos votos válidos
da última eleição, o que dá em torno de 490 mil assinaturas. E, para apresentar um projeto de iniciativa
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popular, é necessário 1% do total de eleitores, o que
dá em torno de 1,3 milhão de assinaturas. Ou seja,
é muito mais complicado, muito mais difícil apresentar um projeto de iniciativa popular do que criar um
partido político.
Por outro lado, amplio também o escopo das
propostas de iniciativa popular. Além de apresentar
propostas de emenda à Constituição, pode-se definir
que as proposituras de iniciativa popular passem a tramitar com prioridade, a menos que haja uma decisão
em contrário do Plenário da Câmara ou do Plenário
do Senado.
Essa proposta de emenda à Constituição a que
acabei de me referir, que prevê eleições diretas para
administrador regional, tem o mesmo objetivo, o objetivo de ampliar os instrumentos de participação popular
no âmbito do Distrito Federal.
O Distrito Federal conquistou sua autonomia
política na Constituição de 1988. Foi a partir daí que
passamos a eleger não apenas Governadores, Senadores e Deputados Federais, mas também Deputados
distritais. Ou seja, elegemos Senadores e Deputados já
em 1986, no Congresso Constituinte, mas, só a partir
da Constituição de 1988, passamos a eleger Governadores e Deputados distritais.
A cidade de Ceilândia, por exemplo, está entre
as 100 maiores cidades brasileiras. No Distrito Federal, há cidades como Planaltina que têm mais de 150
anos. E, em diversas outras cidades, a população está
afastada da possibilidade de escolher seu gestor, de
escolher seu administrador regional, o que provoca
distorções terríveis.
Por exemplo, hoje, nas 30 Regiões Administrativas do Distrito Federal, 12 administradores regionais
não moram sequer nas cidades que administram, o
que, no meu entendimento, representa um desrespeito à população local, um desapreço à população
local. E, muitas vezes, esses administradores que não
moram nas cidades não conhecem as cidades, não
conhecem os problemas das cidades, não conhecem
as lideranças das cidades. Às vezes, em função do
tamanho das cidades, eles passam quatro, cinco,
seis, oito meses para conhecerem a cidade e, muitas vezes, são substituídos nesse processo. Já houve
diversas substituições de administradores regionais
neste Governo.
Essa característica que estou descrevendo não
é deste Governo, mas de todos os governos, e, muitas
vezes – esta é uma reclamação permanente da população –, os administradores regionais servem muito
mais aos Deputados distritais que os indicaram, aos
seus padrinhos políticos, do que ao próprio conjunto
da população da cidade que administram.
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Portanto, apresentei essa proposta de emenda
à Constituição, que já tem parecer favorável do Relator, que é um Senador do Distrito Federal, Senador
Gim Argello. Estamos solicitando ao Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Senador Eunício
Oliveira, que coloque em pauta, para a apreciação dos
membros da Comissão de Constituição e Justiça, essa
proposta de emenda à Constituição.
Quero registrar que está muito claro que a Constituição proíbe a transformação, a criação de Municípios
no âmbito do Distrito Federal, e a nossa proposta está
longe de sugerir qualquer coisa nesse sentido. Apenas
propomos a eleição direta de administradores regionais.
Não propomos a criação de Câmara de Vereadores, o
aumento de despesas, nem a criação de cargos, mas
apenas a ampliação dos instrumentos de participação
popular, já que, se aprovada essa proposta de emenda à Constituição, quem teria a responsabilidade de
escolher o seu administrador, o seu governante seria
a população local, o que permitiria também a oportunidade de se debaterem, no processo eleitoral, os
problemas de cada cidade.
Hoje, nas eleições no Distrito Federal, discutem-se muito os problemas do Distrito Federal, os problemas gerais do Distrito Federal, mas não se discutem
os problemas de cada cidade, e o Distrito Federal
tem características muito peculiares em cada cidade.
Cidades como Planaltina e Brazlândia, por exemplo,
são cidades que guardam muita relação com o meio
rural, são cidades que têm uma tradição cultural religiosa muito forte, diferentemente, por exemplo, de
Ceilândia, cuja maior característica é ser uma cidade enorme, muito grande, com comércio forte e com
tradição nordestina, com um número muito grande
de nordestinos. Cidades como o Guará são cidades
em que grande parte da população é formada por
funcionários públicos, por servidores públicos, e um
processo político local permitiria um debate sobre as
questões locais.
No nosso entendimento e na nossa proposta, as
administrações regionais, os administradores regionais
seriam fiscalizados pela Câmara Legislativa do Distrito
Federal, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal,
não ensejando gasto extra.
Portanto, quero fazer esse debate com as Srªs
Senadoras e com os Srs. Senadores, quero fazer esse
debate no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, mas tenho a certeza de que a população do Distrito
Federal, que me está ouvindo neste momento, apoia
plenamente essa ideia, quer participar do processo
político integralmente e quer escolher o seu administrador regional. É a população da cidade que conhece
os problemas da cidade, que conhece as lideranças
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da cidade, as pessoas da cidade, quem tem compromisso efetivo com a cidade e com a população, e que,
portanto, melhor do que ninguém, saberá escolher as
melhores pessoas para representá-la e para administrar a sua cidade.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer na
tarde de hoje, pedindo o apoio das Srªs Senadoras e
dos Srs. Senadores para essa proposta de emenda
à Constituição que implanta a eleição direta para os
administradores regionais no âmbito das diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.
A descentralização sempre é boa na administração e tem um resultado estupendo! Nós fizemos isso
nas regionais em São Paulo, e, realmente, quando elas
têm poder, elas conseguem estar mais em contato com
o povo e resolver as questões.
Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi, que
falará pela Liderança do seu Partido.
Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin falará como oradora inscrita.
Aproveito para chamar ao plenário os próximos
inscritos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na tarde de hoje,
em nome do meu Partido, o PR, para falar um pouco
sobre a questão das Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide).
Na semana passada, o Governo editou um decreto que zera a alíquota da Cide sobre combustíveis,
principalmente sobre a gasolina e o óleo diesel. Aparentemente, trata-se de medida plausível, de medida
de cunho popular, vamos chamá-la assim, já que a
Petrobras precisava de um reforço de caixa, porque
faz muito tempo que o petróleo não tem aumento no
Brasil, tanto o diesel quanto a gasolina.
Mas o Governo, ao aceitar o aumento de combustível para a Petrobras, não aceitou repassar esse
aumento do combustível para os consumidores brasileiros, e isso tem uma grande consequência. E é sobre
essa consequência que eu vou falar na tarde de hoje.
A Cide foi criada em 2001, pela Lei nº 10.336, e
tem três objetivos. O primeiro, para os pagamentos de
subsídios a preços de transporte de álcool combustível, de gás natural, seus derivados e os derivados de
petróleo. O segundo é para financiamento de projetos
ambientais relacionados à indústria petroleira e à indústria de gás. O terceiro é o financiamento de programas
de infraestrutura e de transportes.
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E, nesse programa, para a parte de transportes,
a Cide, no ano passado, recolheu para os cofres e
depois distribuiu os recursos aos ministérios – Ministério dos Transportes, Dnit e todos os outros órgãos
responsáveis pela construção de rodovias – em torno
de R$8,9 bilhões. Foram arrecadados pela Cide no
ano passado R$8,9 bilhões.
No entanto, 29% dessa arrecadação são destinados para os Municípios e para os Estados, a fim de
que possam fazer as obras de infraestrutura. Então,
na realidade, o aumento que a Petrobras recebeu de
petróleo não é o consumidor quem está pagando, mas,
sim, os Estados e os Municípios, da sua parte dos
29% que deveriam ser destinados aos Estados. Um
dos poucos recursos destinados e garantidos para os
Estados e Municípios para fazer obras de infraestrutura acabou-se a partir do momento em que o Governo
zerou a alíquota da Cide.
Então, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos colegas Senadores e Senadoras e dizer que essa
é uma situação complicada. Obras já estavam sendo
construídas, obras já tinham sido licitadas nos Estados
e nos Municípios, e esse recurso deixará de existir.
Portanto, no momento em que o País precisa
crescer, no momento em que nós, aqui, chamamos
a atenção da Nação por várias vezes no sentido de
que o único caminho para sairmos da crise é investirmos na infraestrutura, exatamente nesse momento o
Governo retira R$5,2 bilhões dos Municípios para as
obras de infraestrutura.
E, só para citar alguns exemplos, o meu Estado
de Mato Grosso, neste ano, deixará de receber aproximadamente R$71 milhões da Cide, que seriam para
obras de rodovia nos Estados e nos Municípios. Assim
como o Paraná, R$186 milhões; assim como o Rio Grande do Sul, da Senadora Ana Amélia, R$167 milhões;
assim como São Paulo, da nossa querida Presidente
Marta, que vai deixar de receber R$450 milhões para
as obras de infraestrutura, e assim por diante.
Então, é mais um recurso, ou um dos poucos recursos, que nós tínhamos disponíveis para os Estados
e Municípios que acaba de ser engolido pelo Governo
Federal, mais uma vez fazendo graça com o chapéu
alheio, para fazer com que a economia ande.
O que o Governo deveria fazer é a redução da
Cofins e das contribuições sociais, que só ele usa e
só a ele pertence nos caixas, e não dividir a conta de
fazer o País andar à custa dos Municípios e dos Estados brasileiros.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Blairo Maggi.
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Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
como oradora inscrita.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eu
gostaria de solicitar a minha inscrição no horário de
lideranças, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. V. Exª está inscrito depois do Senador
Romero Jucá e da Senadora Lídice da Mata.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy,
Senadora Lídice, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
no último dia 30, sábado passado, de acordo com o
calendário eleitoral, encerrou-se o prazo para a realização das convenções partidárias para a escolha dos
candidatos a prefeitos, candidatas a prefeitas, a vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras dos
5.563 Municípios brasileiros.
Até o dia 5, na próxima quinta-feira, portanto, todas as chapas e candidaturas deverão estar inscritas
nos seus respectivos Tribunais Regionais Eleitorais.
Essas datas, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, encerram uma etapa importante desse processo eleitoral,
expressa nas articulações entre os diversos partidos
políticos e materializada nas definições de coligações
e candidaturas. Em certa medida, definem os campos
em que cada um se encontra, bem como os seus compromissos com o Brasil, com os seus Estados, com os
seus Municípios e, principalmente, com a população
de cada um dos 5.563 Municípios brasileiros.
Assim como nas demais cidades, ao longo dos
últimos meses, um conjunto de partidos progressistas
e do campo democrático se empenhou para encontrar
um nome de consenso que representasse, na disputa
eleitoral pela prefeitura da minha querida cidade de
Manaus – a sétima maior cidade brasileira e onde se
encontra o maior polo eletroeletrônico da América do
Sul – os mesmos compromissos de defesa do povo
que vem sendo praticados no Brasil pela Presidenta
Dilma Rousseff, no plano federal, e pelo Governador
Omas Aziz, na esfera estadual.
Esse grupo, sob a liderança do Presidente Lula,
com apoio do meu Partido, interrompeu a escalada
neoliberal no Brasil a partir de 2002 e, no Amazonas,
agora em 2010, as últimas eleições, obteve uma espetacular vitória, elegendo a maioria dos Deputados
Federais, dos Deputados Estaduais e os três candidatos da chapa majoritária, ou seja, o Governador Omar
Aziz, o Senador Eduardo Braga e eu.
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Mais do que nomes, o que sempre nos pautou
foi a busca incessante da unidade que pudesse, no
âmbito municipal, implantar as políticas econômicas e
sociais que têm marcado a trajetória de nosso campo
político. Assim, a atuante Deputada Federal Rebecca
Garcia, do PP, Partido que faz parte da base aliada,
tanto na esfera federal quanto na esfera estadual,
Partido da nossa querida Senadora Ana Amélia, que
aqui está presente, do Senador Francisco Dornelles,
do Senador Benedito de Lira, Ciro Nogueira e Ivo
Cassol, foi escolhida por nós, um conjunto de partidos
importantes, como esse nome de consenso. Lamentavelmente – repito: lamentavelmente –, às vésperas
da convenção, mais precisamente na madrugada do
dia da convenção, por razões de natureza estritamente pessoal, a Deputada Rebecca Garcia desistiu da
candidatura.
Com a desistência da Deputada, tivemos que
buscar, de forma apressada, a alternativa que assegurasse a participação de nosso grupo político nesse processo de forma igualmente qualificada. Buscar
alguém que, a um só tempo, reunisse as condições
políticas e técnicas para a tarefa, bem como a necessária densidade eleitoral e o acatamento do conjunto
desses partidos políticos que hoje são representados
pelo PCdoB, meu Partido, PT, PSD, PMDB, PP, PV,
PTN, PSL, PSC e outros partidos que deverão, até o
dia 05, aderir à nossa coligação.
Dentro de nosso grupo, os nomes apontados
como naturais para essa tarefa recaíram, quase que
de forma natural, sobre o Senador Eduardo Braga e
o meu próprio nome. O Senador Eduardo Braga ponderou que seu compromisso com a Liderança do Governo da Presidenta Dilma aqui, nesta Casa, não lhe
permitia aceitar a tarefa. Aliás, na semana passada,
o Senador Eduardo Braga esteve aqui e fez um pronunciamento exatamente nesse sentido, dizendo que
os compromissos assumidos diante da Presidenta
Dilma não lhe permitiam disputar o cargo de Prefeito
da cidade de Manaus.
Meu nome já havia sido colocado insistentemente pelos meus pares e pela própria mídia local como
candidata, sem que eu me dispusesse a disputar a
Prefeitura de Manaus, e é muito honroso para qualquer pessoa e para mim inclusive ser Prefeita de uma
cidade tão importante como é a cidade de Manaus,
mas relutava porque sei que, como Senadora, posso
ajudar não apenas meu querido Estado do Amazonas, mas também o meu Pais. Já tive o privilegio de
ser a Vereadora mais votada de Manaus e a Deputada Federal igualmente mais votada do Estado até
então, desde o fim do voto vinculado, a única vota-
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ção que atingiu sozinha o coeficiente eleitoral para
Deputado Federal.
Desafios, portanto, nunca me intimidaram. Declinei porque não tenho apego a cargos e sabia que
dispúnhamos de outros nomes, como o da própria
Deputada Rebeca, para cumprir essa missão. Mas
tudo que eu jamais permitiria é que ficássemos sem
um candidato que pudesse representar esse projeto
vitorioso e progressista que estamos implantando no
Brasil e no Amazonas.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora Vanessa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Concedo o aparte a V. Exª. Só peço para concluir
esta linha de raciocinio, Senador Davim. Será um prazer
conceder o aparte a V. Exª, à Senadora Ana Amélia,
ao Senador Blairo, à Senadora Lidice.
Assim, diante do apelo...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Acho que está todo mundo querendo parabenizá-la, Vanessa.
Vamos com calma porque acho que a ocasião
merece.
Pode continuar tranquila.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Assim, diante do apelo de meus pares, atendi ao chamamento e aceitei a honrosa tarefa de disputar a Prefeitura de Manaus, tendo como candidato
a Vice-Prefeito o companheiro Vital Melo, do Partido
dos Trabalhadores, e com o apoio de nossos aliados,
amigos e do povo de Manaus, principalmente. Esse
povo, Presidenta Marta, já me deu muito, o que me
fez e que me faz eternamente devedora dos descendentes de Ajuricaba. E nós conhecemos o Ajuricaba
como símbolo daqueles... A lenda diz que Ajuricaba
se lançou, acorrentado, no encontro das águas do rio
Negro com o Solimões, bradando que preferia a morte
à escravidão. Foi assim que o povo brasileiro indígena
não cedeu à tentativa, não uma, mas inúmeras, de escravidão. E o maior símbolo dessa resistência talvez
seja a do índio Ajuricaba.
É um povo indômito, que bem faz jus à estrofe
de nosso Hino, o Hino do Amazonas, quando diz que
“Viver é destino dos fortes. Assim nos ensina, lutando,
a floresta”. Dessa forma, tal qual a saga das nossas
mitológicas Amazonas, as mulheres guerreiras que
tanto impactaram Francisco Orellana, pelo combate
sem trégua que ofereciam ao invasor de seus territórios, eu igualmente me coloco à disposição do povo
de Manaus, para, juntamente com o Governador Omar
Azis, a Presidenta Dílma Rousseff, o Senador Eduardo
Braga, os nossos queridos Vereadores e Vereadoras,
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Deputados e Deputadas Federais e Estaduais, preparar adequadamente a cidade para seu primeiro grande
desafio: a Copa do Mundo de 2014.
Sei que terei esse apoio, tanto da Presidenta
quanto do Governador. Sei que, igualmente, posso
contar com nossos históricos aliados do movimento
juvenil, popular e sindical – no qual iniciei minha luta
política, inicialmente, como a primeira mulher a presidir
o Diretório Central dos Estudantes de nossa centenária Universidade Federal do Amazonas e, posteriormente, como dirigente do movimento sindical, especialmente dos trabalhadores em educação do Estado
do Amazonas.
Não subestimo meus adversários, tampouco os
superestimo. São combatentes, e, da minha parte, disponho-me ao bom combate – ao combate das ideias,
das propostas factíveis para Manaus, abominando expedientes rasteiros ou de ataques pessoais.
Nosso objetivo agora, em 2012, é dar continuidade
a esse projeto, um projeto que vem contribuindo para
a construção de uma sociedade melhor, que valoriza
as pessoas, que valoriza a distribuição de renda e uma
vida mais digna para a nossa gente.
Digo, Presidenta, que não foi essa uma opção
pessoal, mas, quando entramos na vida pública, sujeitamo-nos, muitas vezes, a abrir mão de escolhas
pessoais para seguir a escolha coletiva. Então, estou
encontrando forças. Tenho muitos aliados, muitos amigos, construídos ao longo de quase 30 anos, na minha
cidade. Por isso me sinto, mesmo que de forma emergencial, preparada para essa grande disputa.
Senadora Ana Amélia. Senador Davim.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Um momento. Um momentinho, Ana Amélia.
Como são um, dois, três, quatro, cinco inscritos
para falar e parabenizar a Senadora, vou pedir que
cada um fale um minuto, para que possamos dar margem a todos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu agradeço, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Quem é o primeiro?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Senador Davim.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Blairo.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Senador Blairo.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senadora
Vanessa, quero cumprimentá-la pela decisão de disputar a Prefeitura de Manaus. Não tenho dúvida nenhuma
de que V. Exª fará uma grande campanha, com todas
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as chances de vitória na cidade de Manaus. Não sei
se torço para a senhora ganhar a eleição, porque, ao
mesmo tempo em que ganha a eleição, vai nos deixar,
e V. Exª tem sido uma grande companheira aqui no
Senado, uma Senadora muito presente, que trabalha,
que se esforça, que se envolve e que tem dado bons
resultados. É claro que sempre queremos o sucesso
das pessoas na medida em que elas se dispõem a novos desafios, e eu desejo isso a V. Exª, mas já quero
deixar aqui registrado o meu pesar pela sua falta no
ano que vem aqui conosco. Parabéns!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador. Fico agradecida
mesmo, porque sei que V. Exª fez um belo governo
no Estado de Mato Grosso, como o meu, um Estado
amazônico.
Senador Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora
Vanessa, o povo de Manaus merece o seu talento. Conheci o seu talento, a sua vocação, a sua capacidade
de trabalho, o grau de compromisso que a senhora
tem com as coisas coletivas, com as causas populares.
Sua história deixou rastros indeléveis de competência
quando foi Vereadora, Deputada Federal...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – E aqui
está sendo uma extraordinária Senadora. Posso dizer isto porque acompanho o seu trabalho não só em
plenário, pois estamos juntos em duas comissões
parlamentares, duas CPIs, a do tráfico de pessoas e
a do Cachoeira. Sou testemunha da sua dedicação,
da sua abnegação às causas públicas. Se precisar
de uma voz para fazer este depoimento em Manaus,
pode contar com a minha voz, o meu trabalho e os
meus votos de sucesso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador. Obrigada mesmo.
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Cara Senadora Vanessa, fiquei aguardando o seu pronunciamento porque é uma alegria enorme para mim que estreio
aqui no Senado Federal conviver com uma experiente
Deputada Federal e agora uma brilhante Senadora. “A
vida é combate,/ Que os fracos abate,/ Que os fortes,
os bravos/ Só pode exaltar”. Tenho plena convicção da
sua capacidade. Não tendo feito a escolha de ser candidata a Prefeita de Manaus, vai vencer esse desafio
com grande competência, brilho e talento. E também
de saber que o meu partido, o Partido Progressista,
do nosso Líder Francisco Dornelles, está junto nessa caminhada, uma caminhada de êxito, uma cami-
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nhada em nome do bem comum de uma cidade que
encanta a todos os brasileiros e que é cobiçada pelo
mundo pelo que representa de simbolismo em relação
à Amazônia, ao chamado Pulmão do Mundo. Conte
com o nosso apoio irrestrito. Estaremos lá, em algum
momento, em seu palanque, para a brilhante disputa
à Prefeitura de Manaus. Parabéns Senadora, e conte
com o nosso apoio. E também queria aproveitar para
cumprimentar Rebecca Garcia, nossa Deputada, que
certamente estará ao seu lado nessa grande caminhada. Muito obrigada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Obrigada a V. Exª.
Senadora Marta, se me permite, quero dizer
que eu é que tenho muito orgulho de estar aqui neste Senado, cuja maioria é de homens, Senadores,
nós mulheres somos minoria, mas somos mulheres,
e V. Exª é o exemplo disso; a Senadora Marta Suplicy,
que é um exemplo para o Brasil, Prefeita que foi da
maior cidade brasileira; a Senadora Lídice também,
Prefeita de uma grande cidade, Salvador. Eu tenho
muito orgulho de estar ao lado de Senadoras como as
senhoras. E não tenha dúvida nenhuma, tem sido um
grande aprendizado, em relação aos homens, mas
sempre, principalmente, em relação à postura, à dedicação que as mulheres Senadoras têm aqui nesta
Casa. O orgulho é muito mais meu do que seu, Senadora Ana Amélia.
Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senadora Vanessa, confesso que vou ficar torcendo para
que o médio Amazonas, o meio do Amazonas, eleja
uma mulher. Nós temos grandes exemplos de mulheres gestoras, de habilidades políticas incríveis, como
a Presidenta Dilma Rousseff. Em Macapá, temos uma
mulher também candidata a prefeita. Esse olhar diferente da mulher certamente vai mudar muito nossas
cidades. Tenho a impressão de que vivemos essa
enorme crise porque nós homens temos uma maneira um pouco desleixada de cuidar das nossas casas,
do nosso entorno. Isso é verdade. Eu acho que, na
medida em que as mulheres ocuparem as prefeituras,
as prefeitas farão a diferença nas cidades brasileiras.
Eu quero parabenizar e desejar sucesso a V. Exª em
Manaus. E eu espero que...
(Interrupção do som.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP. Fora
do microfone.) – ...de Manaus irradie para Macapá.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senador Capiberibe, quero agradecer não
apenas a V. Exª, mas a Janete Capiberibe, com quem
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convivi inclusive quando ela foi Presidente da Comissão da Amazônia. E sei que ela representa sim, da
forma mais expressiva, o que é a mulher sofrida, trabalhadora da nossa região. Muito obrigada, Senador
Capiberibe.
Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senadora Vanessa Grazziotin, quero, em primeiro lugar, até
lamentar que nós não possamos estar juntas do ponto
de vista partidário nesta eleição. Mas, independente
disso, quero ressaltar a enorme alegria que tenho de
voltar a militar e a conviver com V. Exª. Nós que tivemos uma convivência desde a nossa juventude, na
legislatura passada pudemos reiniciar esse trabalho
juntas, não só aqui na CPI do Tráfico de Pessoas, a
que nós duas estamos dedicadas integralmente, mas
em todas as outras áreas de atuação que temos aqui.
Eu posso lhe assegurar rapidamente que a nossa
presença como mulheres em qualquer eleição faz a
diferença, e fará diferença também em Manaus. Sem
dúvida alguma, é uma grande razão de orgulho e de
alegria para todas nós tê-la como representante das
mulheres, uma Senadora honrada, das poucas mulheres que estão neste Parlamento. E tenho certeza que,
como a Prefeita Marta Suplicy, a Ministra Marta Suplicy,
a Prefeita Luiza Erundina e tantas de nós que puderam estar à frente dos governos executivos, sabemos
que o desenvolvimento de cada uma dessas cidades
passou a ser visto de forma diferente porque integrou
o conceito de desenvolvimento humano. E V. Exª, se
eleita, fará isso também. Muito obrigada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senadora Lídice, Senadora
que já pertenceu ao meu Partido. Aliás, foi Deputada
Constituinte. Na época, eu não era Deputada, Senador Sérgio, era apenas uma militante do Movimento de
Mulheres e do Movimento Pela Educação. Mas quando
aqui vínhamos para fazer as nossas reivindicações em
relação às mulheres e à educação, a Senadora Lídice,
à época Deputada Constituinte, é que nos abrigava,
com muito carinho. Então, muito obrigada por suas
palavras, Senadora.
Senador Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senadora Vanessa, também quero aqui registrar, primeiro, o
grande trabalho que V. Exª faz aqui no Senado. V. Exª
veio com toda a experiência de uma política madura
já para o Senado, e aqui no Senado tem se dedicado
de uma forma muito forte a vários assuntos, mas com
ênfase, sem dúvida alguma, no aspecto social. E fomos
surpreendidos, na verdade, por essa construção política do Estado do Amazonas. Eu estava no interior de
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Roraima, participando de convenções municipais também, quando recebemos a notícia de que o processo
tinha, na verdade, dado uma guinada e que V. Exª seria
a candidata a prefeita. Não resta dúvida de que V. Exª
tem todas as condições de ser uma grande Prefeita de
Manaus. Manaus é uma cidade polo da nossa região,
é uma cidade irmã de Boa Vista. Na verdade, muito
mais irmã mais velha. Há uma relação muito grande
entre Roraima e o Estado do Amazonas. E quero aqui
registrar minha confiança de que V. Exª vai fazer uma
campanha de alto nível, propositiva
(Interrupção do som.)
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ...e
que possa realmente conquistar o voto e o coração do
povo manauara. Então, meus parabéns por esse consenso construído em seu nome. Isso só demonstra a
capacidade de aglutinar e a forma de fazer política de
V. Exª em toda sua história, que agora, na verdade,
culmina com essa candidatura, que sem dúvida nenhuma será vitoriosa. Meus parabéns e muitos votos
para que efetivamente faça tudo aquilo que eu sei que
é compromisso do PCdoB, dos Partidos aliados, inclusive do PMDB, que participa também da coligação; do
Governador Omar Aziz, de Eduardo Braga, enfim, de
um grupo político que tem feito um trabalho realmente
marcante no Estado do Amazonas. Parabéns.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Romero
Jucá, do vizinho Estado de Roraima e Líder do Governo durante tantos anos, nesta Casa.
Eu quero aqui dizer que o Amazonas deve muito
ao senhor, porque eu também, nesse tempo em que
aqui estou, sou testemunha da sua luta em defesa da
nossa região como um todo; não só da sua querida
Roraima, mas também dos vizinhos, que precisam tanto quanto Roraima. Então, envaidece-me muito esse
seu pronunciamento.
Digo, Senador Jucá, que a surpresa não foi somente sua, foi minha. Eu pensei muito, Senadora Marta, de vir ou não à tribuna no dia de hoje. Talvez, se
tivesse sido pré-candidata e trabalhado para isso eu
aqui não estaria, mas sinto-me na obrigação... Não
estou pedindo absolutamente nada, mas apenas para
comunicar ao Senado, à Casa onde eu trabalho, essa
decisão que, para mim, foi uma surpresa, mas a tomei com muita segurança e principalmente com muito
senso de responsabilidade coletiva.
Repito, não foi pessoalmente a melhor decisão,
mas politicamente, para um projeto de mudança do
Brasil, tenho convicção de que fiz o melhor e por isso,
somente por isso me senti devedora dessa explicação,
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dessa informação aqui na tribuna do Senado. Aliás, eu
me esforço muito para ocupá-la todos os dias, a fim de
falar de todos os temas importantes da nossa gente,
do nosso País.
Senador Sérgio, com muito prazer eu concedo
a palavra a V. Exª.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senadora Vanessa, eu acho que a vontade geral dos seus
colegas é de que não fosse, mas me parece que a vontade geral do povo do Amazonas, do povo de Manaus é
de que você seja a candidata. Nós acompanhamos, há
alguns dias, o dilema das candidaturas e da sua candidatura, agora, à Prefeitura de Manaus e tenho certeza
de que como você está pronta para governar aquele
Município, aquele Município também está pronto para
o seu governo. Eu conheci-a há pouco aqui no Senado, há pouco mais de um ano, mas acompanho o seu
trabalho como Parlamentar, antes na Câmara e aqui
no Senado, há muito tempo e sei das suas origens do
Sul do País, de Santa Catarina, que tem familiares no
meu Estado, o Estado do Paraná, e sei que você vai
fazer o melhor trabalho para o povo de Manaus, porque aquele que presenciou as suas atividades, tanto
nas comissões, das quais nós somos companheiros
em várias delas, aqueles que ...
(Interrupção do som.)
O Sr Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – ... aqueles que presenciaram o seu trabalho no dia a dia no
Senado Federal sabem da sua competência e do seu
dinamismo quando pega algo para fazer, da sua determinação em fazer o melhor para o Congresso, o
melhor para o povo brasileiro. E agora você vai se dedicar integralmente para fazer o melhor para o povo da
nossa capital do Amazonas, a nossa querida Manaus.
Parabéns. Boa sorte!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada, Senador Sérgio Souza. Tenha
certeza V. Exª de que eu admiro muito o seu trabalho
também. Chegou aqui há pouco tempo, mas ocupa
posições muito importantes pela competência e pela
dedicação.
Muito obrigada.
Senadora Marta, concluindo, eu quero dizer que
– e não digo isso porque estou na presença de V. Exª
– a sua experiência, a sua gestão frente à Prefeitura
de São Paulo, da maior cidade do Brasil, não tenha
dúvida, Senadora Marta,...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... pesou muito, não só para a minha decisão,

30

30066 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mas pesa muito para a decisão de muitas mulheres
brasileiras, assim como pesa enormemente a decisão
que tomou a Presidenta Dilma, que nunca tendo sido
candidata a nada, uma mulher técnica, competente, se
transformou na Presidenta deste País e na Presidente
mais querida do povo brasileiro.
Muito obrigada, Senadora Marta, obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Vanessa. Mas eu preciso
dizer que eu estou animadíssima com a sua campanha
e que tenho certeza de que vai fazer uma campanha
extraordinária e vai ser uma grande prefeita. Às vezes,
o destino faz essas coisas.
Então, boa sorte e tenho certeza do sucesso. Fique animada, porque já sei que, conhecendo-a senhora como eu conheço, já vai sair a 200 por hora nessa
campanha, com essa vitalidade, com essa vitalidade
e energia que a caracterizaram aqui no Senado e da
qual foram testemunhas todos os seus colegas.
Parabéns.
Com a palavra, Senador Eduardo Lopes, como
orador inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta; senhoras e senhores, quero também,
aqui, solidarizar-me com todos que manifestaram sua
posição em relação à Senadora Vanessa Grazziotin.
Não pedi aparte, porque sabia que seria o próximo a
falar. Quero, então, também, Senadora Vanessa Grazziotin, parabenizá-la e dizer que também fui tomado
de surpresa, quando V. Exª me disse que seria a candidata lá em Manaus. Sem entender muito, mas, agora,
com sua explicação a respeito da saída da Deputada
Rebecca, ficou claro para nós, então, essa posição.
Parabéns à Senadora Vanessa Grazziotin.
Mas quero também, neste momento, falar um
pouco das eleições de 2012.
No sábado, acabaram-se as convenções. Quero, aqui, parabenizar o PRB – Partido Republicano
Brasileiro, de cujas convenções, no Estado do Rio
de Janeiro, participei, no sábado. Foi uma verdadeira
maratona participar de cinco convenções, logo cedo
até a noite.
Participei da convenção do PDT, na cidade de
São João de Meriti, em apoio à reeleição do Prefeito
Sandro Matos; depois, em Nova Iguaçu, onde o PRB
tem uma candidatura própria, do Marcos Fernandes,
onde fui recebido por uma grande militância, com uma
festa muito grande, uma festa muito bonita; dali, fui para
Barra do Piraí, onde também temos a candidatura do
Mário Esteves, também com uma festa bonita e muitos
militantes; depois, fomos a Vassouras, na candidatu-
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ra do Severino; e depois até Valença, na candidatura
do Dr. Aldo. Então, estivemos ali participando dessas
convenções.
No sábado, também tivemos a convenção em São
Paulo, onde foi afirmada, homologada a candidatura
de Celso Russomano à Prefeitura de São Paulo, hoje
uma candidatura totalmente viável, cujas pesquisas já
apontam para um empate técnico entre ele e o Serra.
Mas acreditamos que, nas ruas, nos bairros, de porta em porta, no trabalho da militância do PRB, Celso
Russomano tenha toda condição realmente de estar
no segundo turno e, no segundo turno, acreditamos,
sim, cremos, sim, na total condição de assumirmos a
Prefeitura da cidade de São Paulo.
Então, quero parabenizar, aqui, o Celso Russomano; quero parabenizar o PRB pela sua convenção
em São Paulo, homologando, então, a candidatura do
Celso Russomano; quero também parabenizar o nosso
Presidente Nacional do PRB, Dr. Marcos Pereira, que
está na coordenação da campanha de Celso Russomano, em São Paulo, e que tomou a decisão de deixar
de lado as suas atribuições, como Presidente Nacional, para se dedicar exclusivamente à campanha de
Celso Russomano.
Também, em Salvador, tivemos a nossa convenção, homologando ali o Deputado Federal Márcio
Marinho como candidato do PRB à prefeitura; como,
também, na cidade de Contagem, o Deputado Federal George Hilton; também, lá em Canindé, o nosso
Deputado Federal Heleno Silva. Enfim, o PRB participando ativamente desta festa democrática que serão
as eleições de 2012.
No Brasil todo, mais de 300 candidaturas às
prefeituras, mais de 500 à vice-prefeitura. No Estado
do Rio de Janeiro, no meu Estado, estamos com 16
candidaturas próprias às prefeituras, como também 25
vices, sob minha coordenação no Rio de Janeiro. Tenho certeza de que nós vamos trabalhar ali de maneira
incansável, dedicada, de porta em porta, de bairro em
bairro, buscando a vitória em todas as cidades onde
estamos presentes.
Então, parabenizo aqui o PRB, na pessoa do
Presidente Nacional, Dr. Marcos Pereira, todos aqueles que são candidatos, todos os militantes, todos os
candidatos a vereadores do PRB; enfim, parabenizo
o PRB por este momento maravilhoso, este momento
especial visando às eleições de 2012.
Obrigado, Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, a
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a
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cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Lídice da Mata.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Srª
Presidente Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Pois não, Senadora.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Venho aqui hoje fazer
mais uma denúncia de assassinato de homossexual.
Hoje, foi achado o corpo de um garoto de 15 anos,
homossexual assumido, torturado e assassinado a
pauladas, com olhos furados e empalado, encontrado
em Volta Redonda. Isso aconteceu no dia da audiência
pública aqui sobre a cura gay.
Existir uma audiência pública para a cura gay
já é absolutamente fora de sintonia com a sociedade
de psicologia e com a sociedade médica brasileira e
internacional, o que nos deixou absolutamente consternados ter uma audiência pública para um tema cuja
discussão não é necessária.
Agora, a questão dos assassinatos ocorridos no
Brasil nos últimos meses têm realmente sido assustadora. Também, recentemente, o assassinato de um casal
de gêmeos que saía de um divertimento, de alguma
área de lazer, quando foram atacados e confundidos
com homossexuais. Um deles morreu assassinado e
o outro está no hospital em situação grave. Situação
que lembra à daquele pai com filho, no interior paulista, em que deceparam a orelha de um deles acreditando que fosse um casal homossexual que estivesse
ali passeando.
Então, essa questão da violência contra os homossexuais mostra cada vez mais a necessidade de
se votar nesta Casa o Projeto de Combate à Violência
contra Homossexuais, o Projeto de Homofobia.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Senadora, receba nossa integral solidariedade a essa luta e à denúncia da homofobia
em nosso País.
Chamo para falar o orador João Capiberibe, em
permuta com o Senador Demóstenes Torres.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho a esta tribuna registrar uma cerimônia que
aconteceu no dia 25 na ONU e que me fez fazer uma
viagem de 96 horas, das quais 36, passei dentro de
avião, mas me senti recompensado. Nesta cerimônia,
o Governador de Pernambuco e Presidente Nacional
do nosso Partido, Eduardo Campos, recebeu o prêmio
das Nações Unidas de serviço público.
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Pernambuco foi o único Estado brasileiro a ser
premiado e também o primeiro a vencer em duas categorias em 10 edições do concurso. A cerimônia de
premiação reuniu mais de 400 participantes na Assembleia Geral das Nações Unidas. Era bonito ver o
plenário lotado de gente do mundo todo vestida de diversas maneiras, realmente uma grande concentração
de gente diversa, unidas em torno dos prêmios dados
pelas Nações Unidas.
Os jurados do prêmio atribuíram reconhecimento máximo à iniciativa do Governo pernambucano de
promover, por meio dos seminários Todos por Pernambuco, ampla consulta à população, para definir
as prioridades do Governo. Outro Programa premiado
foi o Chapéu de Palha Mulher, que dá assistência às
mulheres trabalhadoras rurais em período de entressafra. Esse prêmio é considerado o Oscar da gestão
pública mundial.
Foi a primeira vez que uma administração estadual foi premiada por sua política de gestão, até então,
apenas os Municípios haviam sido contemplados. O
Governador Eduardo Campos destacou que o prêmio
“é um reconhecimento e, ao mesmo tempo, um apoio
que reforça nosso compromisso com a inovação no
serviço público. Isso não é obra de uma pessoa, mas
de um conjunto, da capacidade de união que temos
demonstrado”.
Esse prêmio é de maior prestígio do mundo em
relação à prestação de serviços públicos. Anualmente, ele contempla instituições que contribuíram para o
desenvolvimento da Administração Pública nos cinco
continentes, com o objetivo de estimular a difusão
desses avanços.
O Programa Todos por Pernambuco, coordenado
pela Secretaria de Planejamento e Gestão, concorreu
com outras 471 práticas de gestão pública, apresentadas por 73 países. O Programa venceu na categoria
Promoção da Participação na Construção de Políticas
Públicas, através de mecanismos inovadores, sendo
considerado o melhor e o mais moderno sistema de
participação popular, com demandas incorporadas à
formulação de políticas públicas.
Um dos principais responsáveis pela concepção do Todos por Pernambuco, o ex-Secretário de
Planejamento e Gestão e ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, subiu ao palco
para receber o troféu ao lado do Governador Eduardo Campos e do atual Secretário de Planejamento,
Alexandre Rebelo. Geraldo Júlio sentenciou que o
reconhecimento do Todos por Pernambuco pela ONU
dá destaque global a um dos principais fundamentos
do modelo de gestão pública desenvolvido no Esta-
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do, que mescla a adoção de práticas de governança
trazidas das empresas privadas, com a disposição
de dar oportunidade a que o cidadão sugira políticas
e avalie as ações realizadas.
Cerca de 13.500 pessoas e 3.500 entidades participaram dos seminários realizados nas doze microrregiões de Pernambuco. A ausculta popular gerou um
amplo documento com 26 mil propostas, que foram
analisadas e cruzadas. O resultado desse estudo foi
consolidado em documentos, como o Plano Plurianual,
o PPA, e na própria Lei Orçamentária Estadual.
Já o Chapéu de Palha Mulher foi premiado na
categoria Promoção da Inclusão de Gênero nos Serviços Públicos. A Secretária Cristina Buarque explicou
que o Programa interiorizou as ações de gênero em
Pernambuco, atendendo às trabalhadoras rurais da
zona canavieira e da região da fruticultura irrigada no
período da entressafra. Além de conceder um auxílio
financeiro e cursos profissionalizantes, o Programa
fortalece a cidadania das mulheres com a oficina de
políticas públicas, gênero, raça e etnia.
Cristina Buarque é uma amiga dos velhos tempos do exílio. Eu a conheci em Santiago do Chile em
1972, ela chegando a Santiago, assim como eu. Ali
fizemos amizade, tínhamos, em Santiago, uma associação de brasileiros chamada de Caixinha. E ali
a gente se encontrava para falar do Brasil e também
para analisar a conjuntura chilena, que era de grande conflito. E, durante o período em que moramos
no Chile, fui muito amigo dela e também de Sérgio
Buarque, irmão do Senador Cristovam Buarque, que
vivia no Chile. Ali estabelecemos essa amizade que
continua até hoje.
Fiquei muito feliz de ter visto Cristina subir lá
nas Nações Unidas para receber um prêmio pelo
seu trabalho voltado para as mulheres. Por isso que
apoio com muita decisão as mulheres, porque elas
têm um olhar diferente para os problemas da sociedade. Eu me lembro da nossa Presidenta Lídice da
Mata, quando foi prefeita de Salvador, que tinha um
programa fantástico voltado para as mulheres e até
hoje fez escola. Isso terminou se reproduzindo em
outros Municípios.
Cristina Buarque recebeu a estatueta de vidro,
para minha satisfação, acompanhada do Governador
e da Secretária Executiva de Política para as Mulheres, Bárbara Kreuzig, e frisou que esse prêmio tem
uma importância muito grande, ele coloca uma política emergente na agenda do Estado. A partir de
2007, o Governador inaugurou uma política voltada
para a promoção da igualdade entre homens e mu-
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lheres, e aí nós ganhamos esse prêmio que confirma
todo o esforço.
O Governador Eduardo Campos nos contou uma
história muito interessante, quando eles começaram
a interiorizar o Programa Chapéu de Palha Mulher. A
Secretária falava sobre as preocupações com a aplicação da Lei Maria da Penha no sertão de Pernambuco e um cidadão lá, casmurro, acompanhou com um
olhar zangado aquela história de recomendar uma lei
que se metia nas relações de casal. Lá pelas tantas,
ele pediu a palavra e lhe deram a palavra. Ele, então,
manifestou-se: “Quer dizer, então, que esse Governador vem se meter até dentro da nossa casa?”. Aí ela
explicou e, enfim, eu imagino que numa sociedade
machista como a sociedade brasileira e, particularmente no sertão, fazer a divulgação da Lei Maria da
Penha realmente não é uma questão muito simples
de ser feita, mas por alguma razão esse programa foi
premiado e essa é uma das razões.
Por último, era o registro que eu gostaria de fazer.
Parabenizo o Governador Eduardo Campos e toda a
sua equipe por esse prêmio que não é só de Pernambuco, é de todos nós brasileiros.
Obrigado, Srª Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Quero parabenizar V. Exª, Senador Capiberibe, que foi àquela solenidade representando a
nossa bancada e que, nesse discurso, traduz o nosso
sentimento de alegria com esse prêmio recebido pelo
Governador e Presidente do nosso Partido, Eduardo
Campos, e especialmente pela companheira Cristina,
que, hoje é, sem dúvida nenhuma, um orgulho para
todo o movimento feminista, no Brasil, ver o seu desempenho como Secretária de Defesa dos Direitos da
Mulher naquele Estado.
Muito obrigada.
Para usar da palavra, o Senador Romero Jucá,
como Líder, pelo tempo regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
senhoras e senhores, pedi a palavra para registrar, até
como relator que fui desse processo, a importância do
ingresso da Venezuela no Mercosul.
Nós tivemos isso na reunião da cúpula do Mercosul, realizada na semana passada, e, com a ação
proativa do Governo brasileiro, do Governo da Argentina e do próprio Uruguai, foi aprovado o ingresso da
Venezuela no Mercosul.
Para a Amazônia ocidental e para o meu Estado
de Roraima, esse é um fato extremamente auspicioso.
Nós fazemos fronteira com a Venezuela, temos uma
relação de parceria já em muitos campos – no campo
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cultural, no campo econômico, no campo ambiental,
no campo educacional – e, sem dúvida nenhuma, o
ingresso da Venezuela no Mercosul vai ampliar a ação
de toda a Amazônia e do Brasil numa relação que pode
ser muito construtiva para a nossa região.
Então, desde aquele momento em que fui relator e defendi o ingresso da Venezuela no Mercosul,
nós discutimos a questão da cláusula democrática
na época, essa cláusula democrática do Mercosul
é importante, haja vista, agora, a manifestação dos
presidentes dos países em relação ao que ocorreu
no Paraguai; portanto, é de suma importância que
nós possamos ampliar a integração sul-americana e
latino-americana.
Nossa região tem de se unir. Nós temos de trazer
outros países para o Mercosul, exatamente buscando
a complementaridade econômica, buscando o fortalecimento do bloco, no sentido, exatamente, de fazer com
que nós possamos criar atividade econômica, geração
de emprego e reforçar as oportunidades na região.
Os países da América do Sul precisam estar integrados e o ingresso da Venezuela no Mercosul é mais
um passo nesse sentido.
Então, eu quero parabenizar a posição da Presidenta Dilma Rousseff, registrar que o Senado brasileiro se manifestou e aprovou o ingresso da Venezuela
no Mercosul e, portanto, nós, agora, vamos operacionalizar, através desse ingresso, todas as ações que
nós entendemos serem de extrema relevância para o
Estado de Roraima, para a Região Amazônica e para
todo o País.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Srª
Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSDB – BA) – Muito obrigada, Senador Romero Jucá.
Parabenizo-o pelo pronunciamento e posicionamento.
Para usar da palavra como orador inscrito o Senador Anibal Diniz (Pausa.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente, peço a V. Exª que me inscreva para falar pela
Liderança do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSDB – BA) – Pois não. V. Exª será atendido.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim,
pela Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, na manhã do dia 11 de setembro de
2001, às 8h46min31, o mundo foi surpreendido com um
dos mais graves acontecimentos da história recente:
o ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade
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Center, em Nova Iorque. Esse triste episódio demonstrou e confirmou que nenhuma instituição ultrapassa a
do Corpo de Bombeiros em termos de credibilidade,
de ética e de prestação de serviços relevantes e meritórios em benefício da comunidade.
Em apenas 102 minutos, houve o ataque dos aviões, o incêndio e o desabamento das Torres Gêmeas,
uma das maiores tragédias dos últimos tempos, em que
mais de duas mil pessoas perderam a vida e em que
muitas outras ficaram mutiladas ou feridas. Enquanto
centenas de pessoas tentavam, desesperadamente,
fugir do fogo e da destruição, os bombeiros de Nova
York subiam as escadas do World Trade Center para
resgatar os que não puderam sair, numa demonstração inequívoca de coragem, de desprendimento, de
determinação e de altruísmo, constituindo uma imagem
simbólica das qualidades e virtudes dos bombeiros do
mundo inteiro.
O Corpo de Bombeiros se distingue como entidade que cumpre funções de extinguir incêndios, realizar
salvamentos, planejar sistemas de segurança, orientar
a população e praticar a segurança preventiva. Entre
os atributos da profissão, destacam-se o heroísmo,
a coragem, o desprendimento, a disciplina, a ética, o
rigoroso cumprimento do dever funcional e o comportamento exemplar de todos seus membros.
Srª Presidente, o Dia do Bombeiro é comemorado em 2 de julho – portanto, ontem –, porque foi nesse dia, no longínquo ano de 1856, que o Imperador
D. Pedro II, por meio do Decreto n° 1.775, instituiu o
primeiro serviço de extinção de incêndios em solo pátrio. Trata-se de data muito especial para todos nós,
pois nenhuma instituição, repito, no Brasil e no mundo,
supera o Corpo de Bombeiros em termos de respeito,
de confiança, de dignidade e de prestação de serviços
relevantes à comunidade.
Na era de incertezas em que vivemos, existe um
descrédito generalizado de muitas instituições sociais,
políticas, educacionais e de prestação de serviços públicos. O Corpo de Bombeiros, ao contrário, conquistou,
ao longo de 156 anos de bons serviços prestados à
população brasileira, uma elevada credibilidade.
São inúmeros os episódios inesquecíveis da
participação desses heróis em casos de incêndio,
acidentes automobilísticos, enchentes, afogamentos,
desabamentos e muitos outros desastres naturais ou
produzidos pelos homens.
Muitas tragédias pessoais e familiares são amenizadas com os atos de coragem e heroísmo, típicos
de bombeiros que doam suas vidas em benefício de
seus semelhantes e que, por isso, merecem o respeito
e a mais elevada consideração de toda a sociedade.
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Comemoramos, em 2 de julho, o Dia do Bombeiro Brasileiro, o profissional que tem como missão
primordial salvar vidas humanas e bens materiais, não
poucas vezes sob o risco de sofrer comprometimento
de sua própria integridade física.
Assim, enquanto grande número de instituições,
das mais diversas áreas de atuação, enfrenta uma época de incertezas e de falta de credibilidade, o Corpo de
Bombeiros goza de grande respeito por sua atividade
humanitária, que envolve desprendimento, coragem
cívica e pessoal, dedicação ao bem comum, bravura,
determinação e amor ao próximo, qualidades cada vez
mais raras nos dias de hoje.
Encerro este pronunciamento, homenageando
todos os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros,
abnegados profissionais que dedicam suas vidas a um
trabalho ao mesmo tempo perigoso e indispensável.
Exatamente por isso, merecem o respeito, a admiração e os mais profundos agradecimentos de toda a
população brasileira.
Faço este pronunciamento, Srª Presidente, em
homenagem ao Dia do Bombeiro Brasileiro, no dia 2
de julho, no dia de ontem, portanto.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento,
associando-me à sua saudação aos bombeiros heróicos do nosso País.
E lembro que o dia 2 de julho já é por si uma
data heróica na medida em que é a consolidação da
Independência do Brasil na Bahia – 2 de julho de 1823.
Muito obrigada, Senador.
Vou passar a palavra ao Senador Pedro Taques,
do PDT de Mato Grosso, inscrito. (Pausa.)
Não estando presente, passo a palavra ao Senador Alvaro Dias, que falará, como Líder, pelo tempo
regimental de cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, ontem, fiz desta tribuna pronunciamento relatando a visita que realizei ao
Paraguai, para contato com lideranças políticas e populares sobre os acontecimentos que decorreram do
impeachment do Presidente Fernando Lugo.
“A mão que afaga é a mesma que apedreja.” Este
trecho de um poema de Augusto dos Anjos retrata com
fidelidade a postura dúbia da política externa brasileira nos últimos anos. Enquanto afaga ditadores mundo
afora, apedreja o vizinho paraguaio.
Vamos a uma seleção de autoridades do mundo
que receberam manifestações de apoio e de amizade
do Governo brasileiro nos últimos anos.
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Evo Morales – o presidente boliviano ocupou
militarmente instalações da Petrobras e recebeu repetidos afagos ao longo dos últimos anos. O financiamento pelo BNDES de uma polêmica estrada é
um dos afagos mais controvertidos. A Bolívia legaliza
os automóveis roubados em nosso País e produz a
maior parte da cocaína que circula em território nacional. Destruição de jovens brasileiros, patrocinada
pelo governo da Bolívia.
Rafael Correa – qualificado por Lula como um
grande presidente, protagoniza inúmeras violações
aos direitos humanos e, no seu estilo autoritário, é réplica diminuta do colega venezuelano; atenta contra
os princípios democráticos, chegando a determinar
ao exército intervenção na expulsão de uma empresa
brasileira. Suas políticas transformam o Equador em
um dos países mais restritivos à liberdade de imprensa em todo o hemisfério. E afagos maiores feitos pelo
Governo brasileiro são traduzidos em empréstimos
privilegiados do BNDES para obras naquele país.
Hugo Chávez – o tratamento afetuoso recebido
pelo mandatário venezuelano é uma das marcas de
atuação da política externa brasileira. Os superpoderes
de Chávez, governar por decreto e outras aberrações
concedidas ao executivo local, jamais foram criticados
pelo Governo brasileiro. O apoio é ostensivo e irrestrito, culminando, agora, com o ingresso da Venezuela
no Mercosul. O Ministro Patriota virá à Comissão de
Relações Exteriores, brevemente, e será questionado
sobre a conveniência e a legalidade dessa inserção da
Venezuela no Mercosul sem a aprovação do Parlamento
paraguaio. O Paraguai foi afastado temporariamente,
não foi excluído do Mercosul. Portanto, é questionável
essa decisão do bloco de promover o ingresso da Venezuela na ausência do Paraguai. Justamente Hugo
Chávez, que invade emissoras de televisão, calando
a imprensa que o critica, e patrocina outras arbitrariedades à frente do governo venezuelano.
Irmãos Castro – O ex-presidente Lula visita Castro e não aceita conversar com um preso politico que
vai à morte. Os laços e o apoio ao governo castrista
foram consolidados nos últimos anos. Durante os jogos
panamericanos no Rio de Janeiro, o governo brasileiro participou de uma nebulosa operação envolvendo
dois boxeadores cubanos “devolvidos” ao país em
aeronave venezuelana.
Kadafi – o falecido ditador era tratado de forma
especial: “Meu amigo, meu irmão e líder”, dizia Lula.
Em nenhum contexto o governo brasileiro censurou a
ditadura de Kadafi.
Ahmadinejad – o Brasil se tornou integrante
da vanguarda de apoio ao regime iraniano. O então
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presidente Lula defendeu o controvertido programa
nuclear do Irá, país que obstrui e dificulta...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...as
inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), órgão da ONU.
Em oito anos, o Brasil estreitou laços com pelo
menos 15 ditaduras no mundo, entre elas Angola, Arábia Saudita, Burkina Faso, Cazaquistão, China, Congo-Brazzaville, Cuba, Egito, Gabão, Guiné Equatorial, Irã,
Líbia, Síria, Qatar e Vietnã. E, enquanto isso, apedreja
um país vizinho, o Paraguai que, com base em sua
Constituição, decidiu sobre o seu próprio destino. Só
cabe ao Paraguai e seu povo decidir o próprio destino.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Obrigada, caro Senador.
Antes de passar a palavra ao proximo orador, quero registrar a presença aqui nas galerias do Senado da
Srª Kardé Mourão, da Fenaj, que participa, aqui, com
mais 20 presidentes de sindicatos de jornalistas, nos
dias 3 e 4 de julho, de uma mobilização pela aprovação
da PEC dos jornalistas.
Estão presentes aqui sindicatos de jornalistas da
Bahia, de São Paulo, de Pernambuco, da Paraiba, do
Pará, de Alagoas, do Amapá, do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina, Piauí, Tocantins, Amazonas, Rio de
Janeiro e outros.
Quero agradecer a presença de todos e saudá-los em nome do Senado Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, antes da fala
do próximo Senador, que vai ser o Senador Demóstenes Torres, eu queria registrar que estão aqui conosco o Ivan Martins, do Paraná; a Graziella Baggio, do
Sindicato dos Aeronautas; e o Celso Klafke.
Comunico que, hoje, tivemos uma importante
audiência com a Ministra Gleisi Hoffmann, da Casa
Civil, para discutir a questão do Aerus. A Ministra foi
sensível ao tema. O Deputado Rubens Bueno foi quem
marcou essa reunião, e nós estivemos lá. Com isso,
abrimos mais espaço para outra reunião. E tenho a
certeza de que o Senador Alvaro Dias, a Senadora
Ana Amélia e muitos outros que estão trabalhando
na questão do Aerus se farão presentes, na busca de
encontrar uma saída.
Srª Presidenta, no mínimo, oito mil aposentados
e pensionistas do Aerus estão recebendo hoje 8% daquilo a que teriam direito e, daqui a três meses, poderão receber zero. Muitos deles eram comandantes de
aviões e, pelo que seria justo, teriam de receber hoje
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algo em torno de R$10 mil ou R$12 mil, mas estão
recebendo um ou dois salários mínimos.
Era esse o registro que eu queria fazer.
Cumprimento os líderes desse movimento, que
estão peleando, dia e noite, para encontrarmos uma
saída negociável.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Senador Paim, certamente, V. Exª, ao
cumprimentá-los, também o faz em nome de todo o
Senado Federal.
Obrigada.
Para usar da palavra, convido a Senadora Angela
Portela, do PT de Roraima. (Pausa.)
Não estando presente aqui a Senadora Angela
Portela, falará o Senador Demóstenes Torres, por permuta anterior com o Senador João Alberto Capiberibe.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta
é a continuação do discurso que fiz ontem e que continuarei a fazer também nos próximos dias.
Como disse ontem, não concederei aparte, porque me faltam poucas horas para chegar ao dia final.
Diz este discurso: a campanha incessante feita
contra mim chegou ao paroxismo.�������������������
O assunto estacionou, cansativo, e, para abreviá-lo, a fúria punitiva exige
não a elucidação do caso, mas a eliminação do meu
mandato. É preciso atenção ao precedente perigoso
de entregar uma cabeça só porque ela já não suporta
mais tanta pancada. Os que vociferam pela cassação
se recusam a tomar conhecimento da defesa. Felizmente, vivemos numa democracia, e a defesa não é
um privilégio; é a garantia das liberdades, é um sinal
de superação do arbítrio.
No que concerne a mim, ampla defesa e contraditório acabaram superados pelas manchetes. Para
que perder tempo ouvindo o Demóstenes, se já saiu
no jornal que ele é culpado? Para que fazer perícia nas
interceptações telefônicas, se foi a Polícia Federal que
gravou, editou e montou? Afinal, numa altura dessa do
campeonato, é mais fácil acreditar no Demóstenes ou
em seus detratores? Felizmente, devido processo legal
não é uma competição; é uma conquista da cidadania.
De acordo com o Supremo, é imprescindível na fase
administrativa a obediência aos ritos.
O Senado certamente não se curvará a essa
tática de campanha, que sazonalmente instala um
Parlamentar como alvo e só sossega quando aparece outro na mira. Por que o açodamento? Rapidez
em processo não pode ser sinônimo de precipitação.
Acusar, denunciar, julgar e condenar são etapas con-
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jugadas com o esgotamento de cada fase da defesa.
Uma dessas fases, absolutamente indispensável, é a
aferição da qualidade das provas.
O detalhe que incrimina pode ser desmentido por
outro detalhe que inocenta. Para emergirem os diálogos que interessariam à defesa é vital o cumprimento
de três estágios: periciar com rigor todas as gravações, transcrever ipsis litteris as frases e identificar
outros sons, e, em seguida, periciar as transcrições,
checando-as com as gravações. Perícia não é uma
modalidade de enrolação da defesa, não é uma filigrana para postergar julgamento. Perícia é uma ciência
a serviço da Justiça. Como avançou a tecnologia de
grampear telefone, houve significativas melhoras no
pessoal, nas técnicas e nos equipamentos de perícia.
Para me investigar ilegalmente se utilizou tecnologia
de ponta. Para me punir estão sendo usados métodos
medievais. Existir bode expiatório é indigno do Senado
da República.
Desde o início, atesto a minha inocência, peço
cuidado com o produto das escutas e alerto para o
estratagema de divulgação sistemática que dinamita honra. Faz parte do método iniciado nos grampos.
Acusam, denunciam, punem e obrigam ao cumprimento de pena para depois se pensar na legalidade
e na qualidade das provas. Se, ao final, descobrir-se
que o linchado era inocente, isso não terá a menor
repercussão, porque outro personagem já estará na
fogueira para o sacrifício.
Para me ouvir diuturnamente, todo dia, toda
noite, o dia inteiro, a noite inteira, acompanhando as
minhas conversas, a Polícia Federal destinou quatro
delegados e dez agentes de cada vez. Para fazer a
degravação completa e a perícia do inteiro teor, alega-se não haver pessoal. Não somente em relação
a mim, mas quantas pessoas no Brasil vão pagar
com a inocência pela suposta falta de estrutura dos
órgãos acusadores?
Exemplo de quão essencial é a perícia está no
fragmento exaustivamente divulgado como se eu tivesse pedido R$3 mil para bancar o frete de um avião.
Simplesmente fraudaram a transcrição. Esse e outros
trechos foram analisados por um dos mais renomados
peritos do Brasil, Joel Ribeiro Fernandes, especialista
em mídias forenses. Sua manifestação é de que a ausência de autenticidade é diametralmente oposta às
fartas evidências de montagens e edições. Abro aspas
para ler a conclusão do perito:
Não há, no material resultante das escutas telefônicas, uma prova científica que demonstre
que o mesmo é autêntico e que está íntegro,
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de acordo com o que orienta a Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001 , em
seu art. 1º.
E o que diz o art. 1º da mencionada Medida Provisória:
Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP– Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica de documentos em forma eletrônica,
das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais,
bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
O exame técnico do perito é cristalino. Seria
ideal lê-lo aqui em sua integralidade, mas vou repetir
somente a conclusão. Diz o perito:
Associado à falta de documentação técnica que
demonstre a idoneidade do material resultante
das escutas telefônicas, são observados robustos indícios de EDIÇÕES nas informações
acostadas aos Autos.
A seguir, serão enumeradas algumas dessas
evidências que, mesmo sem a análise no material original, ou em cópia autêntica deste, foram
possíveis de serem constatadas e facilmente
demonstradas.
O perito chegou a outras conclusões, como à de
que eu fui realmente grampeado de maneira ilegal.
E todo mundo sabe que um Parlamentar federal só
pode ser grampeado com autorização do Supremo
Tribunal Federal. Não é detalhe técnico comum, é
um absurdo político e jurídico. Hoje eu sou a bola
da vez. Se a tramoia der certo comigo e me amputar o mandato, daqui a pouco pode se repetir com
outra vítima, um outro Senador. É preocupante o
precedente de tentar cassar um senador com base
em provas ilegais.
Para completar, negam-se perícias, única forma
de identificar ruídos, separar cada som de acordo com
o que o provocou. Para se fazer justiça, é indispensável
se descrever o ambiente em que está o autor da fala.
Não é porque alguém diz que está próximo à casa de
outrem que isso é necessariamente verdadeiro. Como
não houve diligências à época das interceptações e
não está havendo agora apuração alguma, resta aos
difamadores a porta larga do achismo. O pensamento
se resume assim: se tem tanta gente falando tanta coisa do Demóstenes durante tanto tempo, eu acho que
alguma coisa tem de errado. E se eu não achar nada
de errado contra ele nos autos não é porque está tudo
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certo, mas porque eu é que não estou encontrando. O
raciocínio é tosco a esse ponto. E o pior: como foi repetido na mídia até cinquenta vezes por segundo nos
últimos quatro meses, virou verdade.
O tira hermeneuta, de propósito, só colocou no
papel o que julgou conveniente para a campanha de
demolição da minha honra. No tal trecho dos R$3 mil
do avião, ouve-se, nitidamente, uma voz ao fundo cobrando uma viagem aérea. As três não são minhas,
nem a cobrança, nem a viagem, nem a voz. Duas empresas de táxi-aéreo e a Agência Nacional de Aviação
Civil foram impelidas pelo Conselho de Ética e documentaram que estão explicados os meus itinerários e
suas respectivas quitações. Portanto, os R$3 mil do
tal frete não têm qualquer relação comigo. A cobrança
do contratado ao contratante era acerca de outro voo.
Mas não foi o que o público ficou sabendo. Aliás, se
não tivesse sido feita a perícia, nem meus advogados
teriam ficado sabendo. Seria a minha palavra contra
a do irresponsável que fez a montagem e a digitou
nos autos.
Por enquanto, vem dando certo a estratégia de
moer reputação usando o sistema Triplo Ar: investigar
ilegalmente, divulgar incessantemente e julgar rapidamente. Investigam à moda do arbítrio, divulgam no
método Goebbels e julgam no modo turbo. Das 250
mil horas de gravações, foram pinçadas frases com
o objetivo de enlamear a minha biografia. As frases
foram pulverizadas de sorte que dezenas de veículos
de comunicação dessem furos.
Ninguém duvidava da fonte. Afinal, quem estava
vazando eram autoridades de organismos persecutórios ilibados. Ninguém duvidava do texto. Afinal, seu
autor era um tira hermeneuta que supostamente relatou com fidelidade o que ouviu. Ninguém duvidava dos
áudios. Afinal, as vozes eram atribuídas nos relatórios
e os termos geralmente inteligíveis.
Esse foi o enredo de criação da atmosfera para,
de repente, eu ser um caso sem jeito. A notícia surgia
insignificante...
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Mais um minuto, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Sem Partido/
GO) – Peço a V. Exª um pouco mais de tolerância. Se
V. Exª puder me dar mais cinco minutos, é para concluir apenas. Eu tinha combinado com a Mesa. Se V.
Exª pudesse fazer assim, eu ficaria grato.
Esse foi o enredo de criação da atmosfera para,
de repente, eu ser um caso sem jeito. A notícia surgia
insignificante, e o que de manhã era ilação, à tarde já
era fato e à noite transitava em julgado. De uma hora
para outra, quem confiava em mim deixava de crer sem
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que nada de importante tivesse acontecido, apenas
porque surgiam novas manchetes sobre o assunto de
sempre. Não importava o que havia na manchete, se
era verdadeira ou não.
Os autos foram de tal modo preparados para
gerar manchetes que os agentes encarregados da
transcrição puseram títulos nos diálogos. O artifício,
Srs. Senadores, da máquina de moer reputação foi
bem-sucedido, pois o título da transcrição virava título
do jornal em letras garrafais. O que o policial decidiu
que era certo virava certeza indiscutível. Para dar
um exemplo prosaico, se, numa conversa de terceiros, alguém se referisse a outrem com apelido de
“Gordo” ou “Gordinho”, o policial que transcreveu
colocava na frente, entre parênteses: DEMÓSTENES, em maiúsculas. Se a alcunha fosse “Doutor”,
escrevia DEMÓSTENES também. Se falasse a palavra “Professor”, nem vacilava, DEMÓSTENES entre
parênteses.
Dezenas de agentes acompanharam os grampos,
descolados de outras unidades da Federação para me
investigar de perto, e eles decidiram me transmutar nos
diversos gordos, gordinhos, professores e doutores citados nos grampos. Como eu nunca fui doutor, deixei
de ser professor em 1987 e de ser gordo em janeiro de
2009, a única explicação é que não ligaram o apelido
à pessoa. Menos para as manchetes. Se no diálogo
estava a palavra “gordinho” e a transcrição punha meu
nome, mais um furo de reportagem com o Demóstenes aprontando alguma. Assim se desenhou o atual
cenário, num método eficiente: quando a vítima se dá
conta, já foi transformada em algoz e proibida de lutar
pela sua sobrevivência.
Para encerrar, volto à pergunta às Srªs e aos
Srs. Senadores: alguma vez, algum dia, ainda que
en passant, fiz qualquer gestão junto a V. Exªs sobre
qualquer interesse de Carlos Cachoeira? Certamente
não! A análise acurada dos autos comprova que eu
agia fora do Senado com a mesma retidão com que
sempre atuei aqui dentro. Relembrem minhas ações,
todas republicanas e a serviço do Brasil. Elas é que
devem ser apreciadas.
Aqui estamos entre os melhores hermeneutas
do País: os Senadores da República. E se entre nós
a análise for puramente política, poderei ser crucificado ou enaltecido. É nesse sentido lato sensu que
peço para me julgarem pelo que fiz. Não posso ser
responsabilizado por interpretações dissociadas da
realidade fática.
Confio na capacidade de discernimento das Srªs
Senadoras e dos Srs. Senadores. O Senado não vai se
render a pressões fabricadas para que a opinião pública
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seja a opinião publicada. Foi dito à exaustão que fica
mal para o Senado me absolver. A leitura atenta dos
autos indica o contrário. O que fica mal para o Senado
é validar agressões à Constituição e ao seu guardião,
o Supremo Tribunal Federal.
Por esta Casa passaram os textos da Carta Magna
e as nomeações do Supremo. É vital respeitar a ambos
e à segurança jurídica de aguardar que o Supremo
Tribunal Federal decida sobre a validade das interceptações telefônicas. O que fica mal para o Senado
é sacrificar um mandato em meio a um clima tramado
para ejetar um Senador.
Insisto na ilegalidade das provas, questionando a qualidade das escutas e sua degravação. Para
sanar as duas questões, não existe mistério algum,
basta esperar as providências adequadas, no resguardo dos direitos constitucionais à disposição de
todos os brasileiros.
Reafirmo a todas as Srªs e a todos os Srs. Senadores: sou inocente! E o tempo provará isso.
Quero o tempo necessário; quero permanecer
no Senado para poder provar essa minha inocência,
honrar o País, honrar os meus eleitores, honrar o Brasil, como sempre fiz até hoje.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Para usar da palavra, para uma comunicação
inadiável, o Senador Paulo Paim Em seguida...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Lidice da Mata, se me permite, quero solicitar a V. Exª
que, se puder, leia o requerimento que está na mesa
e que trata do PL 180, assinado pelos Líderes.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Não havendo objeção do Plenário, consulto os
Líderes aqui presentes...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Podemos ler.
Requeremos, com amparo no art. 336, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para a apreciação do Projeto de
Lei da Câmara nº 180, de 2008, que dispõe
sobre ingresso nas universidades federais
e estaduais e nas instituições federais de
ensino técnico, de nível médio, e dá outras
providências.
Assinam os Lideres, todos eles: Eduardo Braga, Walter Pinheiro, Renan Calheiros, Lídice
da Mata,Gim Argello, Paulo Davim.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO Nº 623, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeremos, com amparo no art. 336, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
a apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº 180, de
2008, que “dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e estaduais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências”.
Sala das Sessões, de julho de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Este requerimento será votado após a Ordem
do Dia, na forma do disposto no art. 304, inciso II, do
Regimento Interno.
Para usar da palavra agora, seguindo a lista dos
oradores inscritos, o Senador Sérgio Souza.
Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Não estando presente, o Senador Pedro Simon,
como orador.
Abre mão o Senador Pedro Simon.
Senador João Vicente Claudino. (Pausa.)
O Senador Simon cedeu para o Senador Paulo
Paim, permutou com o Senador...
Para uma comunicação inadiável, o Senador Paulo Paim, que antes falou para uma questão de ordem.
Desculpa, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidenta Lídice da Mata.
Presidenta Lídice da Mata, quero falar, hoje, mais
uma vez, sobre a seca que assola o Nordeste. E, como
dizia eu ontem já, não é mais somente o Nordeste; infelizmente a região Sul também vem padecendo com a
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seca. E dá para dizer que há décadas isso já vem acontecendo. Não podemos contar, nós da região Sul, com
a possibilidade de transpor as águas do São Francisco.
E que bom que, no Nordeste, isso está acontecendo.
Aliás, que conste como aplausos, de nossa parte, o
esforço do Governo Federal para levar água a cerca
de 12 milhões de nordestinos por meio da transposição do Velho Chico.
Srª Presidenta, esse é um projeto, como todos
sabemos, marcado até por controvérsias, o que não
é de se estranhar, porque é uma obra muito grande,
e uma obra grande nunca é perfeita, ou eu diria infalível. Mas essa é uma obra positiva, à qual damos, aqui,
todo o nosso apoio. Perfeita ou não, a transposição é
louvável por demonstrar a preocupação do Governo
Federal para com o sofrimento de milhares e milhares de nordestinos, o mesmo sofrimento que padece
também uma grande parcela, Srª Presidenta, daqueles
que moram na região Sul.
Todos nós sabemos que viver sem água é impossível. De fato, a própria origem da vida e sua mais
rudimentar subsistência estão ligadas a esse mineral.
A água é tão essencial e está tão diretamente ligada à própria existência de todos nós que é fácil esquecermos o quanto dependemos dela. Atividades,
as mais comuns, como as ligadas à manutenção da
nossa higiene, à preparação do alimento, sem falar na
manutenção da saúde do próprio corpo, já que 70%
dos nossos corpos são feitos de pura água, tudo isso
não seria possível sem esse líquido tão precioso nas
nossas vidas.
Por isso, fica aqui a nossa solidariedade à preocupação em relação à seca que atinge diversos Estados
brasileiros, entre os quais, destaco, o meu Rio Grande
do Sul. O meu Rio Grande lidera a lista entre os mais
atingidos; mais de 400 cidades passam por esse desastre natural nos últimos anos. Por isso, a estiagem
preocupa a todos. Milhões de pessoas e centenas de
Municípios têm sido afetados ano a ano. E o ano de
2012 tem sido particularmente difícil para inúmeras
famílias de gaúchos e de gaúchas, devido à seca que
atinge diretamente o Nordeste e também o nosso Estado. No campo, de modo mais preciso na região dos
Pampas, que ocupa quase dois terços do Rio Grande,
a seca causou perdas na produção agrícola com uma
queda de 43,8%.
Senador João Durval, calcule lá no Nordeste, ainda é mais acentuado. Por isso está correta a medida
provisória, está correto o Governo e estão corretos os
Senadores que aqui falam sobre o tema, apontando que
o Governo tem que deslocar recursos para salvar vidas.
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No nosso vizinho Paraná, para não falar só do
Nordeste, a queda foi de 30%; Santa Catarina, 26% –
dados da Conab.
Além disso, é preciso destacar que os efeitos
danosos causados à produção agrícola no nosso
Estado, Senador Pedro Simon, propagam-se por
toda a economia, gerando prejuízos também e infelizmente à vida social da população, principalmente
a mais carente.
Com as sucessivas quebras de produção agrícola, passa a haver menor atividade industrial e também
diminui o comércio, bem como todo o setor de serviço
que é atingido. Além disso, os produtores ficam endividados e, na melhor das hipóteses, sua capacidade de
consumo é bem reduzida, sem falar que isso termina
gerando consequências de quebra-quebra, inclusive
afetando a saúde das pessoas. Em suma, todos perdem com a seca.
O quadro é preocupante...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... pois
se pode enxergar claramente, no horizonte próximo,
o aumento de inadimplência (Fora do microfone.), falências, menos investimentos, aqueles que estão lá
sentindo infelizmente na pele a força da seca.
Por certo, Srª Presidente, as três esferas de Governo não estão alheias a tudo isso. Diversas políticas
públicas têm sido implementadas nos últimos anos. Eu
destacaria até o Bolsa Família, a importância que tem
neste momento de desespero.
Quero aqui destacar, Srª Presidente, e vou para
o encerramento do meu pronunciamento, a importância – vou pedir mais um minuto a V. Exª –, da MP
565, de 2012, que visa a autorizar o Poder Executivo
a instituir linhas de crédito especiais com recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, do
Nordeste, do Centro-Oeste, para atender os setores
produtivos rurais, industrial, comercial e serviço dos
municípios, com a situação de emergência ao estado de calamidade pública, reconhecidos pelo próprio
Executivo Federal.
Peço muita atenção a todos. Quero aqui registrar o nosso agradecimento ao Relator e Senador do
seu Estado Walter Pinheiro, que garantiu os recursos
da MP não só para o Norte e Nordeste, ampliou também para que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul também sejam atendidos. E não entendo por
que houve aí uma certa insinuação de crítica a esse
Senador, que mostrou que a sua visão é republicana.
Ele poderia muito bem, no seu relatório, dizer: “Atenda

40

30076 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a minha Bahia, atenda o Nordeste, atenda o Norte”.
Ele olhou a todos e, por isso, olhou...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...também os que sofrem na região Sul. Parabéns, Líder
Walter Pinheiro, V. Exª, mais uma vez, demonstrou
(Fora do microfone.) a sua sensibilidade com o Brasil. V. Exª mostrou que não é um Senador somente
da Bahia, V. Exª é um Senador da Bahia, sim, para
o orgulho de todos os baianos, como é a Senadora
Lídice da Mata, como é o Senador Durval, que está
aqui conosco no plenário.
V. Exª construiu um relatório, e estou com o seu
relatório em mãos, numa visão nacional, numa visão,
repito, republicana, numa visão de País. Todos são
brasileiros. E a seca, neste momento, atinge, infelizmente, a todos, e V. Exª, no relatório, atendeu a todos
aqueles que foram atingidos pela seca.
Parabéns pelo seu relatório. Como é bom ver que
homens que poderiam, numa posição muito mais pensando no seu viés político, olhar só para o seu Estado,
também estão olhando para o Brasil; é o caso de V. Exª.
Meus cumprimentos, Relator Senador Walter
Pinheiro.
Considere na íntegra o meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no período de 13 até 22 de junho, esteve
em andamento a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
As expectativas em relação ao evento eram muito
grandes e, num outro momento pretendo falar sobre
os desdobramentos desse encontro.
Hoje, neste pronunciamento, dentro do assunto
ambiental – mais especificamente falando de questões climáticas –, e trazendo para o plano mais imediato, eu gostaria de somar minha voz aos demais
parlamentares que já expressaram desta tribuna sua
preocupação com os extremos climáticos – secas e
enchentes, mais precisamente – que vêm assolando
diversas regiões do Brasil.
Já se foi o tempo em que falar de seca era falar
apenas do semiárido nordestino. Infelizmente, nosso
Rio Grande do Sul vem padecendo há anos – para
não dizer décadas – desse mesmo problema, e não
podemos contar com a possibilidade de transpor as
águas do São Francisco, como no caso dos nossos
irmãos do Nordeste.
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Aliás, que conste nosso aplauso aos esforços
do Governo Federal, para levar água a cerca de 12
milhões de nordestinos, por meio da transposição do
Velho Chico.
É um projeto, como todos sabemos, marcado por
controvérsias – o que não é de estranhar, pois uma
obra dessa magnitude nunca será perfeita ou infalível.
Perfeita, ou não, a transposição é louvável por demonstrar a preocupação do Governo Federal para com
o sofrimento daquela infinidade de famílias nordestinas.
O mesmo sofrimento, de que padecem também
uma grande parcela das famílias do Sul.
Todos nós sabemos que viver sem água é impossível. De fato, a própria origem da vida e sua mais
rudimentar subsistência estão intrinsecamente ligadas
a esse mineral.
A água é tão essencial e está tão diretamente
ligada à própria existência que é fácil esquecermos o
quanto dependemos dela.
Atividades as mais comuns, como as ligadas à
manutenção de nossa higiene, à preparação de alimentos, sem falar na manutenção da saúde corpórea – já
que 70% de nossos corpos são feitos de pura água –,
tudo isso não seria possível sem esse líquido precioso.
Por isso a nossa solidariedade e preocupação em
relação à seca que atinge diversos estados brasileiros,
entre os quais destaco o Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, o meu Rio Grande lidera a lista
entre os mais atingidos por desastres naturais nos
últimos anos, com destaque para os fenômenos de
estiagem.
Milhões de pessoas e centenas de municípios
têm sido afetados ano a ano – e este ano de 2012
tem sido particularmente difícil para inúmeras famílias gaúchas, por causa da seca que aflige grandes
áreas do Estado.
No campo – de modo mais preciso na região dos
Pampas, que ocupa quase dois terços do Rio Grande
–, a seca causou perdas significativas na produção
agrícola, com uma queda de 43,8%.
No nosso vizinho Paraná, a queda foi de 30%,
e em Santa Catarina, de 25,6%. Esses são dados da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Além disso, é preciso destacar que os efeitos danosos causados à produção agrícola do meu Estado
propagam-se por toda a economia, gerando prejuízos,
obviamente, também à vida social da população.
Com as sucessivas quebras de produção agrícola, passa a haver menor atividade industrial e o comércio – bem como todo o setor de serviços – também
é atingido.
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Além disso, os produtores ficam endividados e,
na melhor das hipóteses, sua capacidade de consumo fica reduzida, sem falar que isso termina gerando
malefícios às safras subsequentes.
Em suma, todos acabam sofrendo com os efeitos da estiagem.
O quadro é preocupante, pois se pode enxergar claramente, no horizonte próximo, o aumento de
inadimplência, falências, menos investimentos, forte
desemprego e menor capacidade de produção, ainda
que o clima passe a auxiliar.
Por certo, as três esferas de governo não estão
alheias a tudo isso. Diversas políticas públicas têm sido
implementadas ao longo dos anos, entre as quais eu
poderia destacar o próprio Bolsa Família – que tem
contribuído para diminuir o êxodo rural –, a construção
de cisternas para captação de água, o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), o crédito à agricultura
familiar e os processos de assistência técnica, o Seguro Safra, entre outros.
Mas não é suficiente! São necessárias mais ações
emergenciais, além de medidas estruturantes, que permitam a captação de água e o acesso à terra.
Também é necessário haver o aumento da
abrangência da assistência técnica rural e mecanismos de crédito facilitado para as futuras safras,
assim como um sistema de prorrogação de débitos
no longo prazo.
E esse é exatamente o nosso apelo, Senhor
Presidente. Um rogo aos nossos governantes para
que envidem os maiores esforços em linhas de ação
variadas para enfrentar o problema causado pelas estiagens em todo o País e, em especial, no Rio Grande
do Sul, onde milhões de pessoas têm sofrido – direta
ou indiretamente – pela escassez de chuvas.
Srªs e Srs. Senadores. A MP 565/2012 visa autorizar o Poder Executivo a instituir linhas de crédito
especiais com recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos Municípios com
situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Peço
muito a atenção de todos. Quero registrar meu agradecimento ao Líder e relator senador Walter Pinheiro por garantir em seu relatório o nosso pedido no
sentido de incluir o estado do Rio Grande do Sul na
MP cujas atividades produtivas foram atingidas pela
estiagem prolongada ou outros eventos climáticos
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extremos que tiveram a situação de emergência ou
o estado de calamidade pública reconhecidos pelo
Poder Executivo federal.
Parabéns senador Walter Pinheiro... Parabéns
meu líder. Que mais uma vez demonstra toda a sua
sensibilidade para um problema que afeta todo o nosso
país, que afeta uma parte importante do nosso setor
produtivo.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Será feito.
Cumprimento V. Exª pelo brilhante pronunciamento e incorporo integralmente as palavras ditas
por V. Exª na saudação ao Relator Walter Pinheiro e
na solidariedade ao sofrimento do povo brasileiro que
enfrenta as consequências da seca em nosso País.
Passo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
A Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme Campos, pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Gostaria de solicitar a V. Exª a minha inscrição pela
Liderança da Minoria nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será inscrito.
Senador Flexa, queria consultar V. Exª, fazendo
um apelo para que, antes que V. Exª começasse o seu
pronunciamento, nós déssemos posse ao Suplente do
Senador Acir Gurgacz, que está aqui na Casa esperando já há algum tempo. E, se V. Exª permitir...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Com muita honra, Sr. Presidente, vamos receber o
nosso Colega, que vai tomar posse durante a licença
do Senador Acir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encontra-se na Casa o Sr. Assis Gurgacz, Primeiro Suplente do Senador Acir Gurgacz, da representação do Estado de Rondônia, convocado em virtude
de licença do Titular.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma,
que será publicado na forma regimental, e demais documentos exigidos por Lei.
É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Designo uma comissão formada pelo Senador
Gim Argello e pelo Senador Pimentel para introduzirem
no plenário o empossando.
(O Sr. Assis Gurgacz é conduzido ao plenário
e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
A Presidência solicita que todos fiquem de pé
para assistir à leitura do compromisso constitucional
do Senador Assis Gurgacz.
O SR. ASSIS GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de
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Senador que o povo me conferiu e sustentar a união,
a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com os poderes que me são dados pelo Regimento da Casa e pela Constituição da República,
declaro empossado, no mandato de Senador da República, o nobre Sr. Assis Gurgacz, que, a partir deste
momento, passa a participar dos trabalhos da Casa.
Há, sobre a mesa, a comunicação de filiação partidária e nome parlamentar que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Gurgacz adota o nome parlamentar de Assis Gurgacz.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Meus cumprimentos.
O SR. ASSIS GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa, muito obrigado a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, primeiro, quero parabenizar o Senador Assis Gurgacz, que é genitor do
Senador Acir Gurgacz e que, na licença do Senador
Acir por quatro meses, assume o mandato de Senador
pelo Estado de Rondônia. Tenho certeza absoluta de
que, como o filho, o pai vai estar conosco nos embates
permanentes aqui, defendendo o Brasil e o seu Estado
de Rondônia. Seja bem-vindo, Senador!
Sr. Presidente Sarney, na última quarta-feira, dia
27 de junho, na Comissão Mista que discutiu a Medida
Provisória nº 563, de 2012, que teve como Relator o Senador Romero Jucá, nós apresentamos três emendas.
Uma das nossas emendas à Medida Provisória
não foi admitida pelo Relator: a que tratava da possibilidade de o cidadão brasileiro fazer a compensação
direta, dentro da Receita Federal do Brasil, de créditos
e débitos com os tributos arrecadados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, já que tanto a Previdência, quanto o Imposto de Renda foram unificados em
uma única fonte de arrecadação, que, aqui, aprovamos lá atrás, em 2006, criando a Receita Federal do
Brasil. Então, não há mais por que a pessoa, se tem
um débito com o Imposto de Renda e um crédito com
a Previdência, ou vice-versa, não poder fazer a compensação direta administrativamente, já que, agora,
um único órgão trata das duas arrecadações. Lamentavelmente, o Relator não admitiu essa emenda nossa.
Uma segunda emenda, Senador Aloysio Nunes,
que apresentamos à Medida Provisória nº 563 tratava
da questão dos incentivos dados pelo Governo Federal,
quando se tratasse de redução de IPI, que era o caso
da Medida Provisória. Pensamos que essa redução,
que é necessária para incentivar a indústria brasileira,
deveria ocorrer na parte que coubesse à União, não na
parte que cabe aos Estados e aos Municípios, que já
estão por demais penalizados, porque não conseguimos ainda rever o pacto federativo. Para essa minha
emenda, admitida pelo Relator, o nobre Senador Romero Jucá, eu fiz o destaque, mas, lamentavelmente,
não foi possível aprová-la.
A terceira emenda nossa estendia a sistemática
adotada pela Medida Provisória para o Imposto de Ren-
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da. A alteração que a Medida Provisória promove com
relação à legislação visa a reduzir litígios tributários e a
contemplar hipótese e mecanismo não previstos na lei em
vigor, utilizados por empresas para pagar menos Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) nos negócios internacionais entre pessoas ligadas.
A Medida Provisória nº 563, Senador Renan Calheiros, tratou exclusivamente de proteger a receita da
União com relação a essas trocas internacionais e prevendo que o cálculo, a tributação do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido se faria
a partir da edição da Medida Provisória, não pelo valor
declarado da exportação, mas pelo valor de mercado.
Ou seja, no caso dos minerais das commodities, como o
meu Estado do Pará, Estado do Senador Mário Couto e
do Senador Jader Barbalho, e o Estado de Minas Gerais,
do Senador Aécio Neves, do Senador Clésio Andrade,
do Senador Zezé Perrella, principais Estados na área da
mineração, apresentei emenda estendendo essa mesma
alteração na legislação para a base de tributação da Cfem
(Compensação Financeira sobre Exploração Mineral).
Inicialmente, o Relator, Senador Romero Jucá,
apesar de dizer a mim que tinha toda a boa vontade de
acatar a emenda, havia a objeção por parte do Governo
de que assim o fizesse. Fizemos várias mobilizações,
inclusive pedindo o apoio do Líder do Governo, Senador Eduardo Braga; estivemos com a Ministra da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, pedindo seu apoio, mostrando a
ela que nós, ao estendermos à Cfem essa alteração da
legislação tributária encaminhada pelo Governo para o
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido não estávamos fazendo nada mais do que dar
o mesmo tratamento que a União havia dado àqueles
dois tributos à Cfem, que era de interesse direto dos
Estados e dos Municípios mineradores.
Depois de um intenso diálogo com o apoio dos
Parlamentares, dos nobres pares aqui do Senado, eu
próprio quero agradecer aqui a mais de 50 Senadores, Presidente José Sarney, Líder Renan Calheiros,
que subscreveram um encaminhamento meu ao Relator Romero Jucá, pedindo que acatasse a emenda.
O documento foi subscrito por mais de 50 Senadores,
apoiando a emenda e, ao final, nós, como eu disse na
última quarta-feira, tivemos, graças a Deus, a emenda incorporada ao texto da Medida Provisória nº 563.
O Governador Simão Jatene, do Estado do Pará,
e o Governador Anastasia, do Estado de Minas Gerais,
fizeram também um trabalho importante de apoiamento
à inclusão desta emenda junto aos ministros, junto aos
parlamentares, junto ao relator, para que, pelo esforço de
todos, nós pudéssemos ter a nossa emenda aprovada.
Quero aqui dizer a todos os paraenses, a todos os
brasileiros, que sou contra, voto contra qualquer aumento de carga tributária. Sobre isso já fiz aqui declarações
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diversas, mas essa emenda não traz um real a mais de
despesa para as empresas mineradoras. Ela apenas regulamenta a base do cálculo da tributação que já era o valor
da commodity. Evita o subfaturamento nas exportações.
Ora, se não traz nenhum acréscimo de despesa
para aquelas que agem dentro da legalidade, ou seja,
que realmente faturam para o exterior o valor real da
venda, o consumidor final não tem por que reclamar
da aprovação da inclusão dessa emenda ao texto da
Medida Provisória nº 563.
Nós temos um projeto de nossa autoria que tramita no Senado Federal e que tem como relator o
Senador Aécio Neves. Nesse projeto, sim, propomos
alterações na tributação dos minérios. Por quê? Porque, no mercado internacional, essa riqueza extraída
do subsolo tem de voltar em benefício da sociedade,
dos Municípios e dos Estados mineradores.
E, no nosso País, essa tributação da Cfem tem
uma alíquota...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
de 2% sobre o valor líquido da exportação. Se ela é
subfaturada, já cai para 1%; se vai pelo valor líquido,
cai para 0,5%. Então, esse valor, Presidente Sarney,
que deveria ser de 2%, passa a ser de 0,5%.
O Estado do Pará, em 2001 – o Estado, não os
Municípios –, recebeu da Cfem, apesar de ser o segundo Estado minerador do Brasil e de estar próximo
de se tornar, na próxima década, o principal Estado
minerador do Brasil, tão somente R$106 milhões para
atender 7,5 milhões de brasileiros.
Países como Índia, Austrália e Rússia têm alíquotas sobre a extração de minério de ferro: a Índia,
10%; a Austrália, 7,5%; e a Rússia, 4,8%.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Ainda agora a Austrália sobretaxou as empresas mineradoras de lá com uma alíquota extra de 30% sobre
o Imposto de Renda.
Então, não fizemos nada nessa inclusão da emenda que acresça qualquer esforço tributário para as empresas mineradoras. Nada! Temos consciência disso.
Apenas estendemos para a Cfem aquilo que o Governo...
Senador Zezé Perrella, o seu Estado, Minas Gerais, é como o Pará: um Estado minerador. Já tive o
apoio de V. Exª à emenda, e vamos juntos unir as
Bancadas do Pará, de Minas e de todos os Estados.
Eu tenho aqui a relação dos Estados que recebem Cfem...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... no
Brasil. Vamos reunir as bancadas (Fora do microfone.)
– já concluo, Sr. Presidente – de Minas e do Pará, que
são os dois principais Estados mineradores, como eu
disse, e também as Bancadas de outros Estados, como
Bahia, São Paulo, Goiás, que também têm mineração,
para que possamos juntos ir à Presidenta Dilma, porque,
no acordo do Líder Eduardo Braga, a inclusão foi feita
Mas nós temos que ir à Presidenta Dilma para
que ela faça justiça aos Estados e Municípios mineradores, para que ela não vete a extensão da mudança
da tributação que foi colocada para Imposto de Renda
e para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. É
uma questão de justiça aos Estados e aos Municípios
mineradores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2012
Altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de
1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências, para tornar
obrigatória a inserção, no Código de Ética
Médica, de disposições para proibir os médicos e as sociedades médicas de receberem
quaisquer tipos de pagamentos, incentivos
ou benefícios dos setores de indústria e
comércio de produtos para a saúde, de forma a garantir a autonomia profissional na
prescrição ou indicação desses produtos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 5º ............................................................
........................................................................
Parágrafo único. Na elaboração do Código de
Ética Médica ou Código de Deontologia Médica
previsto neste artigo serão obrigatoriamente
inseridas disposições para proibir os médicos e as sociedades médicas de receberem
quaisquer tipos de pagamentos, incentivos ou
benefícios dos setores de indústria e comércio
de produtos para a saúde, de forma a garantir a autonomia profissional na prescrição ou
indicação desses produtos.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.
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Justificação
No artigo intitulado Conselho Federal de Medicina
se rende à indústria, a Dra. Deborah Pimentel, Presidente da Academia Sergipana de Medicina e professora das disciplinas Ética Médica (no Departamento
de Medicina da Universidade Federal de Sergipe) e
Habilidades de Comunicação (no Curso de Medicina
da Universidade Tiradentes), tendo como foco o disciplinamento das relações entre os médicos e a indústria
de insumos médico-farmacêuticos, faz um relato dos
avanços e retrocessos no posicionamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) no combate à prática
a que a autora se refere como “relações promíscuas”.
O principal avanço ocorreu quando o CFM inseriu no novo código de ética médica − aprovado por
meio da Resolução nº 1.931, de 17 de setembro de
2009, promulgada em março de 2010 − a proibição
de os médicos receberem da indústria brindes (ainda
que aparentemente ingênuos), viagens, inscrições em
congressos, livros, equipamentos e também a montagem de consultórios, com o propósito de permitir que
o médico ficasse isento na hora da prescrição.
O maior retrocesso aconteceu em 14 de fevereiro de 2012, quando o CFM e as associações médicas
assinaram acordo para permitir que a indústria financie
as viagens de médicos a congressos, desde que ela
não utilize como critério de seleção a quantidade de
seus produtos prescrita pelos profissionais e que empregue “critérios objetivos” para convidar os médicos
e reembolsar inscrição, transporte, refeição e hospedagem (excluindo-se os custos de lazer e as despesas
de acompanhantes). O CFM, porém, não especificou
quais seriam tais “critérios objetivos”.
Pelo acordo, também voltou a ser permitido o oferecimento aos médicos, em seus consultórios, de presentes
relacionados à prática médica no valor de até duzentos
reais, permanecendo vedada a distribuição de brindes
mais baratos, como canetinhas, porta-lápis e blocos, os
quais só poderão ser oferecidos em congressos.
Por fim, o artigo da Dra. Deborah vislumbrava a
ocorrência de outro retrocesso sob a forma da eliminação, na resolução do CFM que estabelece as regras
para a publicidade médica (Resolução CFM nº 1.974,
aprovada em agosto de 2011, mas só promulgada e
distribuída neste ano), do veto à venda de selos de
aprovação em produtos de consumo, prática realizada por algumas sociedades médicas, a exemplo da
Sociedade Brasileira de Cardiologia (que tem em seu
histórico a aprovação de 35 produtos, tais como margarinas, grelhas elétricas, sanduíches prontos e sucos) e
da Sociedade Brasileira de Pediatria (que vende selos
para a indústria de calçados e também para um sabonete bactericida e um repelente de insetos).
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A esse respeito, o artigo da Dra. Deborah reproduz a decisão da sociedade de pediatria de não renovar os selos e, em oposição, a intenção da sociedade
de cardiologia − que tem na venda de selos uma fonte
de renda para seus projetos institucionais − de propor
um modelo de certificação para o CFM.
O texto considera como um momento histórico
a aprovação do código de ética em 2009, elogiando a
postura do CFM de adotar uma posição de vanguarda,
seguindo uma tendência internacional, de evitar as relações promíscuas entre os médicos e a indústria. (...)
Segundo sua autora, o novo código teve a coragem de
finalmente exorcizar o fantasma da indústria e defender
os pacientes, dentro dos princípios da ética e da moral,
deixando o médico livre de influências e de conflitos
de interesses que sua relação de proximidade com a
indústria (...) infelizmente maculava. Por essa razão,
ela relembra que o novo código de ética foi festejado
pelas entidades, conselhos e associações dedicadas
à ética e à bioética no mundo inteiro.
Dessa forma, a especialista em ética médica
considera o acordo do CFM como uma rendição vergonhosa ao poder econômico, apresentando como fato
inquestionável e provado que a relação estabelecida
entre a indústria e os profissionais compromete a autonomia dos médicos na escolha de medicamentos,
órteses, próteses e outros produtos para seus pacientes.
Não há como contestar a opinião da Dra. Deborah Pimentel de que os recuos do CFM por ela mencionados constituem um retrocesso e prejudicam os
interesses dos pacientes e da sociedade brasileira.
Para tentar reverter tal situação, apresentamos
este projeto de lei com o objetivo de obrigar o CFM a
inserir no código de ética ou deontologia médica dispositivos para proibir os médicos de receberem quaisquer tipos de incentivos ou benefícios da indústria de
produtos de saúde, de forma a garantir a autonomia
profissional na prescrição ou indicação desses produtos.
Esperamos, assim, contar com o apoio de nossos
Pares para a aprovação dessa iniciativa de aprimoramento da ética médica em nosso país.
Sala das Sessões, – Senadora Maria do Carmo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957
Regulamento
Dispõe sôbre os Conselhos de Medicina, e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art . 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-lei nº 7.955,
de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em
seu conjunto uma autarquia, sendo cada um dêles dotado de personalidade jurídica de direito público, com
autonomia administrativa e financeira.
Art . 2º O conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da
ética profissional em tôda a República e ao mesmo
tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica,
cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao
seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e
dos que a exerçam legalmente.
Art . 3º Haverá na Capital da República um Conselho Federal, com jurisdição em todo o Território Nacional, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais; e, em cada capital de Estado e Território e no
Distrito Federal, um Conselho Regional, denominado
segundo sua jurisdição, que alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território e a do Distrito Federal.
Art . 4º O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 10 (dez) membros e outros tantos suplentes,
de nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. Dos 10 (dez) membros e respectivos suplentes do Conselho Federal, 9 (nove) serão
eleitos, por escrutínio, secreto e maioria absoluta de
votos, em assembléia dos delegados dos Conselhos Regionais e o restante pela Associação Médica Brasileira.
Art. 4o O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 (vinte e oito) conselheiros titulares, sendo:
(Redação dada pela Lei nº 11.000, de 2004)
I – 1 (um) representante de cada Estado da Federação; (Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
II – 1 (um) representante do Distrito Federal; e
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
III – 1 (um) representante e respectivo suplente
indicado pela Associação Médica Brasileira. (Incluído
pela Lei nº 11.000, de 2004)
§ 1o Os Conselheiros e respectivos suplentes de
que tratam os incisos I e II serão escolhidos por escrutínio secreto e maioria de votos, presentes no mínimo
20% (vinte por cento), dentre os médicos regularmente
inscritos em cada Conselho Regional. (Incluído pela
Lei nº 11.000, de 2004)
§ 2o Para a candidatura à vaga de conselheiro
federal, o médico não necessita ser conselheiro do
Conselho Regional de Medicina em que está inscrito.
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
Art . 5º São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento interno;
b) aprovar os regimentos internos organizados
pelos Conselhos Regionais;
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c) eleger o presideite e o secretária geral do
Conselho;
d) votar e alterar o Código de Deontologia Médica, ouvidos os Conselhos Regionais;
e) promover quaisquer diligências ou verificações,
relativas ao funcionamento dos Conselhos de Medicina, nos Estados ou Territórios e Distrito Federel, e
adotar, quando necessárias, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive
a designação de diretoria provisória;
f) propor ao Govêrno Federal a emenda ou alteração do Regulamento desta lei;
g) expedir as instruções necessárias ao bom
funcionamento dos Conselhos Regionais;
h) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas
suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimí-las;
i) em grau de recurso por provocação dos Conselhos Regionais, ou de qualquer interessado, deliberar
sôbre admissão de membros aos Conselhos Regionais e sôbre penalidades impostas aos mesmos pelos
referidos Conselhos.
j) fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada
aos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina; e
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
l) normatizar a concessão de diárias, jetons e
auxílio de representação, fixando o valor máximo para
todos os Conselhos Regionais. (Incluído pela Lei nº
11.000, de 2004)
Art . 6º O mandato dos membros do Conselho
Federal de Medicina será meramente honorífico e durará 5 (cinco) anos.
Art . 7º Na primeira reunião ordinária do Conselho
Federal será eleita a sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário geral, primeiro e segundo secretários, tesoureiro, na forma do regimento.
Art . 8º Ao presidente do Conselho Federal compete a direção do mesmo Conselho, cabendo-lhe velar
pela conservação do decôro e da independência dos
Conselhos de Medicina e pelo livre exercício legal dos
direitos de seus membros.
Art . 9º O secretário geral terá a seu cargo a secretaria permanente do Conselho Federal.
Art . 10. O presidente e o secretário geral residirão no Distrito Federal durante todo o tempo de seus
mandatos. (Revogado pela Lei nº 11.000, de 2004)
Art . 11. A renda do Conselho Federal será constituída de:
a) 20% (vinte por cento) da totalidade do impôsto
sindical pago pelos médicos;
b) 1/3 (um têrço) da taxa de expedição das carteiras profissionais;
c) 1/3 (um têrço) das multas aplicadas pelos
Conselhos Regionais;
d) doações e legados;
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e) subvenções oficiais;
f) bens e valores adquiridos;
g) 1/3 (um têrço) das anuidades percebidas pelos
Conselhos Regionais.
Art . 12. Os Conselhos Regionais serão instalados
em cada capital de Estado na de Território e no Distrito
Federal, onde terão sua sede, sendo compostos de 5
(cinco) membros, quando o Conselho tiver até 50 (cinqüenta) médicos inscritos, de 10 (dez), até 150 (cento
e cinqüenta) médicos inscritos, de 15 (quinze), até 300
(trezentos) inscritos, e, finalmente, de 21 (vinte e um),
quando excedido êsse número.
Art . 13. Os membros dos Conselhos Regionais
de Medicina, com exceção de um que será escolhido
pela Associação Médica, sediada na Capital do respectivo Estado, federado à Associação Médica Brasileira,
serão eleitos, em escrutínio secreto, em assembléia
dos inscritos de cada região e que estejam em pleno
gôzo de seus direitos.
§ 1º As eleições para os Conselhos Regionais
serão feitas sem discriminação de cargos, que serão
providos na primeira reunião ordinária dos mesmos.
§ 2º O mandato dos membros dos Conselhos
Regionais será meramente honorífico, e exigida como
requisito para eleição a qualidade de brasileiro nato
ou naturalizado.
Art . 14. A diretoria de cada Conselho Regional
compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro
e segundo secretários e tesoureiro.
Parágrafo único. Nos Conselhos onde o quadro
abranger menos de 20 (vinte) médicos inscritos poderão ser suprimidos os cargos de vice-presidente e os
de primeiro ou segundo secretários, ou alguns dêstes.
Art . 15. São atribuições dos Conselhos Regionais:
a) deliberar sôbre a inscriçao e cancelamento no
quadro do Conselho;
b) manter um registro dos médicos, legalmente
habilitados, com exercício na respectiva Região;
c) fiscalizar o exercício da profissão de médico;
d) conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades
que couberem;
e) elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do Conselho Federel;
f) expedir carteira profissional;
g) velar pela conservação da honra e da independência do Conselho, livre exercício legal dos direitos
dos médicos;
h) promover, por todos os meios e o seu alcance,
o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e
o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão
e dos que a exerçam;
i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e
a relação dos profissionais registrados;
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j) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes
sejam cometidos;
k) representar ao Conselho Federal de Medicina
Aérea sôbre providências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da
profissão.
Art . 16. A renda dos Conselhos Regionais será
constituída de:
a) taxa de inscrição;
b) 2/3 (dois têrços) da taxa de expedição de carteiras profissionais;
c) 2/3 (dois terços) da anuidade paga pelos membros inscritos no Conselho Regional;
d) 2/3 (dois terços) das multas aplicadas de acôrdo com a alinea d do art. 22;
e) doações e legados;
f) subvenções oficiais;
g) bens e valores adquiridos.
Art . 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou
especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da
Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho
Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o
local de sua atividade.
Art . 18. Aos profissionais registrados de acôrdo
com esta lei será entregue uma carteira profissional que
os habitará ao exercício da medicina em todo o País.
§ 1º No caso em que o profissional tiver de exercer temporàriamente, à medicina em outra jurisdição,
apresentará sua carteira para ser visada pelo Presidente do Conselho Regional desta jurisdição.
§ 2º Se o médico inscrito no Conselho Regional
de um Estado passar a exercer, de modo permanente, atividade em outra região, assim se entendendo o
exercício da profissão por mais de 90 (noventa) dias,
na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição
secundária no quadro respectivo, ou para êle se transferir, sujeito, em ambos os casos, à jurisdição do Conselho local pelos atos praticados em qualquer jurisdição.
§ 3º Quando deixar, temporária ou definitivamente,
de exercer atividade profissional, o profissional restituirá
a carteira à secretaria do Conselho onde estiver inscrito.
§ 4º No prontuário do médico serão feitas quaisquer anotações referentes ao mesmo, inclusive os
elogios e penalidades.
Art . 19. A carteira profissional, de que trata o art.
18, valerá documento de identidade e terá fé pública.
Art . 20. Todo aquêle que mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios quaisquer, se propuser
ao exercício da medicina, em qualquer dos ramos ou
especialidades, fica sujeito às penalidades aplicáveis
ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado.
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Art . 21. O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete exclusivamente ao Conselho
Regional, em que estavam inscritos ao tempo do fato
punível, ou em que ocorreu, nos têrmos do art. 18, § 1º.
Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição comum
quando o fato constitua crime punido em lei.
Art . 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus membros são as seguintes:
a) advertência confidencial em aviso reservado;
b) censura confidencial em aviso reservado;
c) censura pública em publicação oficial;
d) suspensão do exercício profissional até 30
(trinta) dias;
e) cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal.
§ 1º Salvo os casos de gravidade manifesta que
exijam aplicação imediata da penalidade mais grave a
imposição das penas obedecerá à gradação dêste artigo.
§ 2º Em matéria disciplinar, o Conselho Regional
deliberará de oficial ou em conseqüência de representação de autoridade, de qualquer membro, ou de
pessoa estranha ao Conselho, interessada no caso.
§ 3º A deliberação do Comércio precederá, sempre, audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor
no caso de não ser encontrado, ou fôr revel.
§ 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá
recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, para o Conselho Federal, sem efeito suspenso
salvo os casos das alíneas c , e e f , em que o efeito
será suspensivo.
§ 5º Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não caberá qualquer outro de natureza administrativa, salvo aos interessados a via judiciária para as
ações que fôrem devidas.
§ 6º As denúncias contra membros dos Conselhos
Regionais só serão recebidas quando devidamente assinadas e acompanhadas da indicação de elementos
comprobatórios do alegado.
Art 23. Constituem a assembléia geral de cada
Conselho Regional os médicos inscritos, que se achem
no pleno gôzo de seus direitos e tenham aí a sede
principal de sua atividade profissional.
Parágrafo único. A assembléia geral será dirigida
pelo presidente e os secretários do Conselho Regional respectivo.
Art . 24. A assembléia geral compete:
I – ouvir a leitura e discutir o relatório e contas da
diretoria. Para êsse fim se reunirá, ao menos uma vez
por ano, sendo, nos anos em que se tenha de realizar a
eleição do Conselho Regional, de 30 (trinta) a 45(quarenta e cinco) dias antes da data fixada para essa eleição;
lI – autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do Conselho;
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III – fixar ou alterar as de contribuições cobradas
pelo Conselho pelos serviços praticados;
IV – deliberar sôbre as questões ou consultas submetidas à sua decisão pelo Conselho ou pela Diretoria;
V – eleger um delegado e um suplente para eleição dos membros e suplentes do Conselho Federal.
Art 25. A assembléia geral em primeira convocação, reunir-se-á com a maioria absoluta de seus
membros e, em segunda convocação, com qualquer
número de membros presentes.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas
por maioria de votos dos presentes.
Art . 26. O voto é pessoal e obrigatório em tôda eleição, salvo doença ou ausência comprovadas plenamente.
§ 1º Por falta injustificada à eleição, incorrerá o
membro do Conselho na multa de Cr$200,00 (duzentos cruzeiros), dobrada na reincidência.
§ 2º Os médicos que se encontrarem fora da sede
das eleições, por ocasião destas, poderão dar seu voto
em dupla sobrecarta, opaca, fechada, e remetida pelo
correio, sob registro, por ofício com firma reconhecida,
ao Presidente do Conselho Regional.
§ 3º Serão computadas as cédulas recebidas,
com as formalidades do parágrafo precedente até
o momento de encerrar-se a votação. A sobrecarta
maior será aberta pelo Presidente do Conselho, que
depositará a sobrecarta menor na urna, sem violar o
segrêdo do voto.
§ 4º As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em jornal de grande circulação, com 30 (trinta)
dias de antecedência.
§ 5º As eleições serão feitas por escrutínio secreto, perante o Conselho, podendo, quando haja mais
de duzentos votantes, determinarem-se locais diversos
para o recebimento dos votos, permanecendo, neste
caso, em cada local, dois diretores, ou médicos inscritos, designados pelo Conselho.
§ 6º Em cada eleição, os votos serão recebidos
durante 6 (seis) horas contínuas pelo menos.
Art . 27. A inscrição dos profissionais já registrados nos órgãos de saúde pública, na data da presente
lei, será feita independente da apresentação de títulos,
diplomas certificados ou cartas registradas no Ministério da Educação e Cultura, mediante prova do registro
na repartição competente.
Art 28. O atual Conselho Federal de Medicina
designará diretorias provisórias para os Conselhos
Regionais dos Estados Territórios e Distrito Federal,
onde não houverem ainda sido instalados, que tomarão
a seu cargo a sua instalação e a convocação, dentro
em 180 (cento e oitenta) dias, da assembléia geral,
que elegerá o Conselho Regional respectivo.
Art 29. O Conselho Federal de Medicina baixará
instruções no sentido de promover a coincidência dos
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mandatos dos membros do Conselhos Regionais já
instalados e dos que vierem a ser organizados.
Art . 30. Enquanto não fôr elaborado e aprovado
pelo Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais o Código de Deontologia Médica, vigorará o Código de Ética da Associação Médica Brasileira.
Art . 31. O pessoal a serviço dos Conselhos de
Medicina será inscrito, para efeito de previdência social, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado em conformidade com o art. 2º do
Decreto-lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941.
Art . 32. As diretorias provisórias, a que se refere o art. 28, organizarão a tabela de emolumentos
devidos pelos inscritos, submetendo-a à aprovação do
Conselho Federal.
Art . 33. O Poder Executivo providenciará a entrega ao Conselho Federal de Medicina, logo após a
publicação da presente lei, de 40% (quarenta por certo)
da totalidade do impôsto sindical pago pelos médicos a
fim de que sejam empregados na instalação do mesmo
Conselho e dos Conselhos Regionais.
Art . 34. O Governo Federal tomará medidas para
a instalação condigna dos Conselhos de Medicina no
Distrito Federal e nas capitais dos Estados e Territórios,
tanto quanto possível em edifícios públicos.
Art . 35 O Conselho Federal de Medicina elaborará o projeto de decreto de regulamentação desta lei,
apresentando-o ao Poder Executivo dentro em 120
(cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação.
Art 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados o Decreto-lei nº 7.955, de 13 de
setembro de 1945, e disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1957; 136º
da Independência e 69º da República. – JUSCELINO
KUBITSCHEK, Clovis Salgado, Parsifal Barbosa
Maurício de Medeiros.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1.10.1957

(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O projeto que acaba de ser lido ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 54/2012-GSBMAG
Brasília/DF, 2 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que, por recomendações
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médicas, não pude participar do evento Rio+20, objeto
do Requerimento nº 518/2012.
Certo de merecer a atenção de Vossa Excelência, subscrevo-me com minhas cordiais saudações. –
Senador Blairo Maggi.
Of. nº 193/2012/CMA
Brasília, 28 de junho de 2012
Assunto: mudança de denominação de Subcomissão da CMA
Informo a Vossa Excelência a aprovação do Requerimento nº 53, de 2012-CMA (em anexo), que requer
que “a denominação da Subcomissão Temporária de
Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, criada
pelo Requerimento nº 25, de 2011 – CMA, seja alterada para Subcomissão Permanente de Monitoramento
da Implementação das Medidas Adotada na Rio+20”.
Solicitamos, portanto, que seja providenciada a
devida alteração.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 53, DE 2012 – CMA
Requeiro, nos termos regimentais, que a denominação da Subcomissão Termporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, criada pelo
Requerimento nº 25, de 2011 – CMA, seja alterada
para Subcomissão Permanente de Monitoramento da
Implementação das Medidas Adotadas na Rio+20.
Justificação
Passada a Conferência das Nações Unidas sobre Densevolvimento Sustentável, faz-se necessário
atualizar a nomenclatura e objetivo da presente Subcomissão, enfatizando caber aos Legisladores monitorar
e fiscalizar as ações dos Governos na implementação
dos compromissos assumidos na Rio+20.
Sala da Comissão, – Senador Rodrigo Rollemberg.
OFÍCIO Nº 1.197/2012 – GSAAME
Brasília, 2 de julho de 2012
Caro Presidente Senador José Sarney,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que por
questões climáticas, não foi possível o meu comparecimento à XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do
Mercosul, que se realiza hoje na cidade de Montevidéu, Uruguai (Requerimento nº 595, de 2012). Dessa
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forma compareço à Sessão Deliberativa do Senado
Federal nesta data.
Um grupo de oito parlamentares (três Senadores
e cinco Deputados Federais), dentre os quais me incluo, permaneceu por oito horas dentro da aeronave,
que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo,
às 20h20 de domingo (1), e retornou somente às 4h,
dessa segunda-feira, ao local de partida, em face da
impossibilidade de pouso no destino.
Como não havia tempo hábil para nossa participação nos compromissos aprazados, na manhã de hoje,
na capital uruguaia, optamos pelo retorno à Brasília.
Certa da compreensão de Vossa Excelência.
Cordialmente, – Senadora Ana Amélia, PP – RS.

Quarta-feira 4

51

30087

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 39, de 2012
(nº 211/2011, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as características
das operações de crédito analisadas no âmbito daquela
Pasta, no mês de maio de 2012, a 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.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Aviso nº 39, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 813, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 45, de 2012, que submete à apreciação do Senado Federal o nome
da Senhora Ana Dolores Moura Carneiro de
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Novaes para exercer o cargo de Diretora da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta, realizada em 3 de julho de 2012, apreciando
o relatório apresentado pela Senhora Senadora Ana
Amélia sobre a Mensagem nº 45, de 2012, opina pela
APROVAÇÃO da escolha da Senhora Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes para exercer o cargo de
Diretora da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
por 18 votos favoráveis, nenhum contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala da Comissão, 3 de julho de 2012. – Senador
Delcídio do Amaral.
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RELATÓRIO
Relatora: Senadora Ana Amélia
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado
com o disposto no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, a Presidente da República submeteu
à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, para
exercer o cargo de Diretora da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Os referidos dispositivos conferem competência
privativa à Presidente da República para nomear e ao
Senado Federal para aprovar, previamente, por voto
secreto e após arguição pública, entre outros servidores, o presidente e os diretores da CVM. Além disso,
o art. 6º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
exige a aprovação do Senado para a nomeação de
presidente e diretores da CVM, entre brasileiros de
ilibada reputação e notória capacidade em assuntos
de mercado de capitais.
Ressalte-se que o cargo para o qual a candidata foi indicada é de grande importância para o
mercado de capitais brasileiro e, consequentemente,
para a economia brasileira, haja vista que a CVM é
a principal autoridade normatizadora, reguladora e
fiscalizadora das sociedades emissoras de valores
mobiliários.
Acompanha a mensagem o curriculum vitae da
candidata, em cumprimento ao art. 383, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, bem como as declarações
exigidas pelo Ato nº 2, de 2011, desta Comissão.
A candidata é brasileira, nascida em 23 de janeiro
de 1962, bacharela em economia pela Universidade
Federal de Pernambuco, desde 1983; mestra em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, desde 1986; doutora em economia pela Universidade do estado americano da Califórnia, desde
1990; analista financeira certificada pela Associação
para a Pesquisa da Administração e do Investimento
dos Estados Unidos da América, desde 1998; bacharela em direito pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, desde 2008; e conselheira certificada
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,
desde 2009.
A senhora Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes iniciou a sua longa experiência profissional
como professora de macroeconomia do curso de pós-
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-graduação em economia da Universidade Federal
de Pernambuco, de fevereiro de 1991 a setembro
daquele ano. Foi economista do Banco Mundial em
Washington, DC, nos Estados Unidos da América,
de outubro de 1991 a janeiro de 1995; analista de
investimentos do Banco de Investimentos Garantia,
de fevereiro de 1995 a julho de 1997; diretora de investimentos da Pictet Modal Asset Management S.A.,
de janeiro de 1998 a fevereiro de 2003; professora de
macroeconomia do departamento de economia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
até o primeiro semestre de 2003; consultora do comitê de auditoria da Companhia Siderúrgica Nacional,
de agosto de 2005 a julho de 2011; conselheira da
DataSul, de abril de 2006 a agosto de 2008; e sócia
da Galanto Consultoria Ltda., de janeiro de 2008 a
dezembro de 2010.
Atualmente, a senhora candidata é conselheira
das empresas CCR, CPFL Energia, Metalfrio e Condor
Indústria Químicas S.A; participa do comitê de auditoria
e do comitê financeiro do conselho de administração
da CCR; e é sócia da TNA Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. e da Oitis Consultoria Econômica e
Financeira Ltda.
As funções e as atividades desempenhadas,
evidenciadas em seu currículo, que se encontra à
disposição dos eminentes integrantes desta Comissão, revelam o nível de qualificação profissional e a
formação técnica e acadêmica da indicada, ficando,
assim, esta Comissão de Assuntos Econômicos em
condições de deliberar sobre a indicação da senhora
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes ao cargo de
diretora da CVM.
Diante da natureza da matéria, eram essas as
considerações pertinentes no âmbito do presente Relatório.
Sala da Comissão, 3 de julho de 2012. – Senador
Delcídio do Amaral, Presidente – Senadora Ana
Amélia, Relatora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 322
a 335, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 336, DE 2012
(Nº 158/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária da
Cidade de Moita Bonita/Sergipe para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Moita Bonita, Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 592, de 24 de junho de 2010, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária
da Cidade de Moita Bonita/Sergipe para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Moita Bonita,
Estado de Sergipe.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 740, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, autorizações outorgadas
às entidades abaixo relacionadas para executarem,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos:
1 – Portaria nº 873, de 29 de outubro de 2009 –
Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva
Mosqueiro, no município de Belém – PA;
2 – Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010 –
União Social do Jardim Santana e Adjacências, no
município de São Paulo – SP;
3 – Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010 – Associação Comunitária, Cultural e de Comunicação Social
Guglielmo Marconi, no município de Venha Ver – RN;
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4 – Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010 –
Associação do Bem Estar Sócio Econômico e Cultural
Santanense, no município de Riacho de Santana – RN;
5 – Portaria nº 494, de 31 de maio de 2010 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Afuá – ASCOA, no município de Afuá – PA;
6 – Portaria nº 499, de 7 de junho de 2010 – Comunidade Famense de Rádio, no município de Fama
– MG;
7 – Portaria nº 500, de 7 de junho de 2010 –
Associação de Rádio Comunitária de Terra Nova, no
município de Terra Nova – PE;
8 – Portaria nº 514, de 10 de junho de 2010 –
Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa
FM, no município de São Gabriel – RS;
9 – Portaria nº 515, de 10 de junho de 2010 – Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento de Montenegro, no município de Montenegro – RS;
10 – Portaria nº 519, de 14 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Catolé do Rocha, no município de Catolé do Rocha – PB;
11 – Portaria nº 524, de 14 de junho de 2010 –
Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra, no
município de Pinhal da Serra – RS;
12 – Portaria nº 530, de 14 de junho de 2010 –
Associação Comunitária e Cultural de Comunicação
do Chuí, no município de Chuí – RS;
13 – Portaria nº 533, de 16 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo
de Oscar Bressane, no município de Oscar Bressane – SP;
14 – Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010 –
Fundação Maria Alves Lima, no município de Teresina – PI;
15 – Portaria nº 536, de 16 de junho de 2010 –
Associação Trindadense de Cultura e Comunicação
Social, no município de Trindade do Sul – RS;
16 – Portaria nº 537, de 16 de junho de 2010 –
Associação Amigos da Cultura – AMIC, no município
de Orós – CE;
17 – Portaria nº 538, de 16 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Educação e Cultura de
Rádio Nordeste FM – ACECRAN, no município de
Bom Jesus – RS;
18 – Portaria nº 539, de 16 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Cultural de Floriano Peixoto,
no município de Floriano Peixoto – RS;
19 – Portaria nº 540, de 16 de junho de 2010 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Canudos
do Vale, no município de Canudos do Vale – RS;
20 – Portaria nº 546, de 17 de junho de 2010
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Pom-
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péia – ACUDICOP, no município de Dilermando de
Aguiar – RS;
21 – Portaria nº 547, de 17 de junho de 2010 –
Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses,
no município de Chapada Gaúcha – MG;
22 – Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento de São
Bento das Caldas, no município de Santa Rita de Caldas – MG;
23 – Portaria nº 577, de 23 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Educativa Cristã, no município
de Goianá – MG;
24 – Portaria nº 587, de 24 de junho de 2010 –
Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária,
no município de Alvorada – RS;
25 – Portaria nº 588, de 24 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Educativa e Social de Natalândia (ACESNA), no município de Natalândia – MG;
26 – Portaria nº 592, de 24 de junho de 2010 –
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade
de Moita Bonita/Sergipe, no município de Moita Bonita – SE;
27 – Portaria nº 593, de 24 de junho de 2010 –
Associação Comunitária dos Amigos e Amigas de Turiaçú, no município de Turiaçú – MA;
28 – Portaria nº 596, de 29 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Brunópolis, no município de Brunópolis – SC;
29 – Portaria nº 643, de 8 de julho de 2010 – Associação Comunitária São Judas Tadeu, no município
de Ibiassucê – BA;
30 – Portaria nº 644, de 8 de julho de 2010 – Associação do Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Baraúna, no município de Baraúna – PB;
31 – Portaria nº 645, de 8 de julho de 2010 – Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo, no
município de Tio Hugo – RS;
32 – Portaria nº 646, de 8 de julho de 2010 – Associação de Difusão Comunitária Nova Vida, no município de São José da Vitória – BA;
33 – Portaria nº 647, de 8 de julho de 2010 – Associação Comunitária e Rural do Cruzeiro da Queimada, no município de Irará – BA;
34 – Portaria nº 650, de 14 de julho de 2010 –
Associação Comunitária de Comunicação, Pesquisa
e Cultura Mipibuense, no município de São José do
Mipibu – RN; e
35 – Portaria nº 656, de 16 de julho de 2010 –
Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade União do Rio Preto da Eva, no município de Rio
Preto da Eva – AM.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM nº 532/2010 – MC
Brasília, 30 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Moita Bonita/Sergipe, no Município
de Moita Bonita, Estado de Sergipe, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à
integração, por meio de informações benéficas a todos
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.002513/2008, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 592, DE 24 DE JUNHO DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 92 e art. 19 do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº 53000.002.513/2008
e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 2098 –
1.08/2009, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária da Cidade de Moita Bonita/
Sergipe, com sede na Avenida Manoel Barreto, nº 29
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(térreo) – Centro, no município de Moita Bonita, Estado de Sergipe, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 10°34’44”S e longitude em
37°20’29”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Jose Artur Filardi Leite, Ministro
de Estado das Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 337, DE 2012
(Nº 248/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Super Rádio Deus é Amor Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº de 27 de julho de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão outorgada à Super Rádio Deus é Amor Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 748, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
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nadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:
Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no município de Petrópolis – RJ;
2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo
Ltda., no município de Terra Rica – PR;
3 – Rádio Currais Novos Ltda., no município de
Currais Novos – RN;
4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no município
de São Fidélis – RJ;
5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no município de Juazeiro do Norte – CE;
6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho,
no município de Santo Antônio de Jesus – BA;
7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no município de Tupanciretã – RS;
8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no
município de Goiânia – GO;
Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no município de Tupaciguara – MG;
10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak,
no município de Wenceslau Braz – PR;
11 – Rádio São Luiz Ltda., no município de São
Luiz Gonzaga – RS;
12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no município de Curitiba – PR;
13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no município
de São Miguel do Oeste – SC;
14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no município de Astorga – PR;
15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no município
de Itararé – SP;
16 – Rádio Colorado Ltda., no município de Colorado – PR;
17 – Rádio São Paulo Ltda., no município de São
Paulo – SP;
18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no município de Caruaru – PE;
19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no município de Guarapuava – PR;
20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no município de Tapera – RS;
21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no município de Forquilha – CE;
22 – Rádio Aliança Ltda., no município de João
Pessoa – PB;
23 – Rádio Uirapuru Ltda., no município de Passo Fundo – RS;
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Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
24 – Rádio Vitória Ltda., no município de Vitória
do Mearim – MA;
25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no município de Matão – SP;
26 – Rádio Aurilândia Ltda., no município de
Nova Lima – MG;
27 – Rádio Icatu Ltda., no município de Penápolis – SP;
28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no município
de Porto Alegre – RS;
29 – Fundação Cristã Educativa, no município
de Pires do Rio – GO;
30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no município de Pato Branco – PR;
31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no município de Cajazeiras – PB;
32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no município
de São José – SC;
33 – Rádio Buriti Ltda., no município de Rio Verde – GO;
Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia
subsequente):
34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda.,
no município de Paulo Afonso – BA
35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no município de Três Passos – RS;
36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda.,
no município de Juiz de Fora – MG;
37 – Rádio Itaí Ltda., no município de Guaíba – RS;
38 – Rádio Rio Mar Ltda., no município de Manaus – AM;
39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no município de Sobradinho – RS;
40 – Lins Rádio Clube Ltda., no município de
Lins – SP;
41 – Rádio 31 de Março Ltda., no município de
Santa Cruz das Palmeiras – SP;
42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no
município de Assis Chateaubriand – PR
43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no município de
Cajazeiras – PB;
Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia
subsequente):
44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no
município de São Carlos – SP;
45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no município
de Colinas do Tocantins – TO;
46 – Rádio Continental Ltda., no município de
Palotina – PR;
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47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente
à Rádio Cauê Ltda., no município de Pedro Leopoldo – MG;
48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no
município de Guarulhos – SP; e
49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 193/2010 – MC
Brasília, 19 de abril de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
Processo Administrativo nº 53000.044208/2003 em
que a Super Rádio Deus é Amor Ltda. solicita renovação da outorga concedida para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município
de Curitiba, Estado do Paraná, pelo prazo de dez anos,
a partir de 1º de maio de 2004.
2. A outorga foi conferida à Rádio Universo Ltda.,
pelo Decreto nº 31.597, de 15 de outubro de 1952,
atualmente denominada Super Rádio Deus é Amor
Ltda., renovada pelo Decreto de 10 de junho de 1996,
referendada pelo Decreto Legislativo nº 187, de 2000,
publicado no Diário Oficial da União em 19 de outubro de 2000.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2010
Renova a concessão outorgada à Super Rádio Deus é Amor Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, sem direito
de exclusividade, no Município de Curitiba, Estado
do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo
nº 53000.044208/2003,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 19 de maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio Universo Ltda. pelo Decreto nº
31.597, de 15 de outubro de 1952, atualmente denominada Super Rádio Deus é Amor Ltda., renovada pelo
Decreto de 10 de junho de 1996, publicado no Diário
Oficial da União do dia 11 seguinte, aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 187, de 18 de outubro de 2000,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município
de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República. – José Artur Filardi Leite.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 338, DE 2012
(Nº 252/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radio Itaí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Guaíba, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº de 2 de agosto de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a
concessão outorgada à Rádio Itaí Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Guaíba, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 748, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as
concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:
Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no município de Petrópolis – RJ;
2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo
Ltda., no município de Terra Rica – PR;
3 – Rádio Currais Novos Ltda., no município de
Currais Novos – RN;
4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no município
de São Fidélis – RJ;
5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no município de Juazeiro do Norte – CE;
6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho,
no município de Santo Antônio de Jesus – BA;
7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no município de Tupanciretã – RS;
8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no
município de Goiânia – GO;
Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no município de Tupaciguara – MG;
10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak,
no município de Wenceslau Braz – PR;
11 – Rádio São Luiz Ltda., no município de São
Luiz Gonzaga – RS;
12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no município de Curitiba – PR;
13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no município
de São Miguel do Oeste – SC;
14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no município de Astorga – PR;
15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no município
de Itararé – SP;
16 – Rádio Colorado Ltda., no município de Colorado – PR;
17 – Rádio São Paulo Ltda., no município de São
Paulo – SP;
18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no município de Caruaru – PE;
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19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no município de Guarapuava – PR;
20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no município de Tapera – RS;
21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no município de Forquilha – CE;
22 – Rádio Aliança Ltda., no município de João
Pessoa – PB;
23 – Rádio Uirapuru Ltda., no município de Passo Fundo – RS;
Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
24 – Rádio Vitória Ltda., no município de Vitória
do Mearim – MA;
25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no município de Matão – SP;
26 – Rádio Aurilândia Ltda., no município de
Nova Lima – MG;
27 – Rádio Icatu Ltda., no município de Penápolis – SP;
28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no município
de Porto Alegre – RS;
29 – Fundação Cristã Educativa, no município
de Pires do Rio – GO;
30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no município de Pato Branco – PR;
31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no município de Cajazeiras – PB;
32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no município
de São José – SC;
33 – Rádio Buriti Ltda., no município de Rio Verde – GO;
Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia
subsequente):
34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda.,
no município de Paulo Afonso – BA
35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no município de Três Passos – RS;
36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda.,
no município de Juiz de Fora – MG;
37 – Rádio Itaí Ltda., no município de Guaíba
– RS;
38 – Rádio Rio Mar Ltda., no município de Manaus – AM;
39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no município de Sobradinho – RS;
40 – Lins Rádio Clube Ltda., no município de
Lins – SP;
41 – Rádio 31 de Março Ltda., no município de
Santa Cruz das Palmeiras – SP;
42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no
município de Assis Chateaubriand – PR
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43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no município de
Cajazeiras – PB;
Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia
subsequente):
44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no
município de São Carlos – SP;
45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no município
de Colinas do Tocantins – TO;
46 – Rádio Continental Ltda., no município de
Palotina – PR;
47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente
à Rádio Cauê Ltda., no município de Pedro Leopoldo – MG;
48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no
município de Guarulhos – SP; e
49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 199/2010 – MC
Brasília, 19 de abril de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Processo Administrativo nº 53528.001059/2003, em
que a Rádio Itaí Ltda. solicita renovação da outorga
concedida para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de Guaíba, Estado
do Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir
de 12 de novembro de 2003.
2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 44.861,
de 21 de novembro de 1958, publicado no Diário
Oficial da União do dia 16 de setembro de 1959 e,
renovada pelo Decreto de 18 de junho de 1996, publicado no Diário Oficial da União no dia 19 subsequente, referendado pelo Decreto Legislativo nº 49,
de 1998, publicado no Diário Oficial da União em 5
de junho de 1998.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
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Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
DECRETO DE 2 DE AGOSTO DE 2010
Renova a concessão outorgada à Rádio Itaí Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, sem direito de exclusividade, no Município de
Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e o que consta do Processo Administrativo
nº 53528.001059/2003,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão
outorgada à Rádio Itaí Ltda. pelo Decreto nº 44.861,
de 21 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto
de 18 de junho de 1996, publicado no Diário Oficial da
União do dia 19 seguinte, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 49, de 4 de junho de 1998, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, no Município de Guaíba,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 2010; 189º da Independência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 339, DE 2012
(Nº 255/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização à Associação do Bem Estar Sócio Econômico e
Cultural Santanense para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Riacho de Santana, Estado do Rio Grande
do Norte.

JULHO 2012

Julho de 2012

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010, que outorga autorização à Associação do Bem Estar Sócio Econômico e
Cultural Santanense para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Riacho de Santana, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 740, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 873, de 29 de outubro de 2009 –
Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva
Mosqueiro, no município de Belém – PA;
2 – Portaria nº 458, de 19 de maio de 2010 –
União Social do Jardim Santana e Adjacências, no
município de São Paulo – SP;
3 – Portaria nº 489, de 31 de maio de 2010 – Associação Comunitária, Cultural e de Comunicação Social
Guglielmo Marconi, no município de Venha Ver – RN;
4 – Portaria nº 492, de 31 de maio de 2010 – Associação do Bem Estar Sócio Econômico e Cultural
Santanense, no município de Riacho de Santana – RN;
5 – Portaria nº 494, de 31 de maio de 2010 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Afuá – ASCOA, no município de Afuá – PA;
6 – Portaria nº 499, de 7 de junho de 2010 – Comunidade Famense de Rádio, no município de Fama
– MG;
7 – Portaria nº 500, de 7 de junho de 2010 –
Associação de Rádio Comunitária de Terra Nova, no
município de Terra Nova – PE;
8 – Portaria nº 514, de 10 de junho de 2010 –
Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa
FM, no município de São Gabriel – RS;
9 – Portaria nº 515, de 10 de junho de 2010 – Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento de Montenegro, no município de Montenegro – RS;
10 – Portaria nº 519, de 14 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Catolé do Rocha, no município de Catolé do Rocha – PB;
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11 – Portaria nº 524, de 14 de junho de 2010 –
Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra, no
município de Pinhal da Serra – RS;
12 – Portaria nº 530, de 14 de junho de 2010 –
Associação Comunitária e Cultural de Comunicação
do Chuí, no município de Chuí – RS;
13 – Portaria nº 533, de 16 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo de
Oscar Bressane, no município de Oscar Bressane – SP;
14 – Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010 –
Fundação Maria Alves Lima, no município de Teresina – PI;
15 – Portaria nº 536, de 16 de junho de 2010 –
Associação Trindadense de Cultura e Comunicação
Social, no município de Trindade do Sul – RS;
16 – Portaria nº 537, de 16 de junho de 2010 –
Associação Amigos da Cultura – AMIC, no município
de Orós – CE;
17 – Portaria nº 538, de 16 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Educação e Cultura de
Rádio Nordeste FM – ACECRAN, no município de
Bom Jesus – RS;
18 – Portaria nº 539, de 16 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Cultural de Floriano Peixoto,
no município de Floriano Peixoto – RS;
19 – Portaria nº 540, de 16 de junho de 2010 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Canudos
do Vale, no município de Canudos do Vale – RS;
20 – Portaria nº 546, de 17 de junho de 2010
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Pompéia – ACUDICOP, no município de Dilermando de
Aguiar – RS;
21 – Portaria nº 547, de 17 de junho de 2010 –
Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses,
no município de Chapada Gaúcha – MG;
22 – Portaria nº 576, de 23 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento de São
Bento das Caldas, no município de Santa Rita de Caldas – MG;
23 – Portaria nº 577, de 23 de junho de 2010 –
Associação Comunitária Educativa Cristã, no município
de Goianá – MG;
24 – Portaria nº 587, de 24 de junho de 2010 –
Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária,
no município de Alvorada – RS;
25 – Portaria nº 588, de 24 de junho de 2010
– Associação Comunitária Educativa e Social de Natalândia (ACESNA), no município de Natalândia – MG;
26 – Portaria nº 592, de 24 de junho de 2010 –
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade
de Moita Bonita/Sergipe, no município de Moita Bonita – SE;
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27 – Portaria nº 593, de 24 de junho de 2010 –
Associação Comunitária dos Amigos e Amigas de Turiaçú, no município de Turiaçú – MA;
28 – Portaria nº 596, de 29 de junho de 2010 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Brunópolis, no município de Brunópolis – SC;
29 – Portaria nº 643, de 8 de julho de 2010 – Associação Comunitária São Judas Tadeu, no município
de Ibiassucê – BA;
30 – Portaria nº 644, de 8 de julho de 2010 – Associação do Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Baraúna, no município de Baraúna – PB;
31 – Portaria nº 645, de 8 de julho de 2010 – Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo, no
município de Tio Hugo – RS;
32 – Portaria nº 646, de 8 de julho de 2010 – Associação de Difusão Comunitária Nova Vida, no município de São José da Vitória – BA;
33 – Portaria nº 647, de 8 de julho de 2010 – Associação Comunitária e Rural do Cruzeiro da Queimada, no município de Irará – BA;
34 – Portaria nº 650, de 14 de julho de 2010 –
Associação Comunitária de Comunicação, Pesquisa
e Cultura Mipibuense, no município de São José do
Mipibu – RN; e
35 – Portaria nº 656, de 16 de julho de 2010 –
Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade União do Rio Preto da Eva, no município de Rio
Preto da Eva – AM.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 480/2010 – MC
Brasília, 11 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação do Bem Estar Sócio
Econômico e Cultural Santanense, no Município de
Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
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mitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à
integração, por meio de informações benéficas a todos
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.057118/2006, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 492, DE 31 DE MAIO DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.057.118/2006 e do PARECER/
AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 1359 – 1.08/2009, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação do Bem
Estar Sócio Econômico e Cultural Santanense, com sede
na Rua Anunciação, nº 75 – São João, no município de
Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06º 15’ 29” S e longitude em
38º 18’ 35” W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro
de Estado das Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 340, DE 2012
(Nº 282/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Torres,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 30 de setembro de 2003, a
permissão outorgada à S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Torres, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 752, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 305, de 21 de junho de 2006 –
Colinhalfin Empresa de Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada à Rádio Cólon Ltda., no município
de Joinville – SC;
2 – Portaria nº 755, de 18 de dezembro de 2007
– Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., no município de
Cerro Largo – RS;
3 – Portaria nº 825, de 20 de dezembro de 2007
– Gazeta Comunicações Ltda., no município de Santa
Cruz do Sul – RS;
4 – Portaria nº 521, de 7 de agosto de 2009 –
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo,
originariamente outorgada à Rádio Difusora Cariacica
Ltda., no município de Vitória – ES;
5 – Portaria nº 841, de 22 de outubro de 2009
– Sistema Imagem de Comunicação Ltda., originariamente outorgada à Radio Estéreo Show Ltda., no
município de São José do Rio Preto – SP;
6 – Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009
– S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda., no município de
Torres – RS;
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7 – Portaria nº 105, de 1º de março de 2010 –
Rádio Vida FM Ltda., no município de São José dos
Campos – SP;
8 – Portaria nº 174, de 24 de março de 2010 –
Rádio Subaé Ltda., originariamente outorgada à Rádio
Subaé de Frequência Modulada Ltda., no município de
Feira de Santana – BA;
9 – Portaria nº 175, de 24 de março de 2010 –
Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda., no município de
Petrópolis – RJ;
10 – Portaria nº 177, de 24 de março de 2010
– Rádio Marumby Ltda., no município de Campo Largo – PR;
11 – Portaria nº 187, de 24 de março de 2010
– Rádio Clube de Mococa Ltda., no município de Mococa – SP;
12 – Portaria nº 194, de 24 de março de 2010 –
Rádio Cidade de Itu Ltda., no município de Itu – SP;
13 – Portaria nº 196, de 24 de março de 2010 –
Rádio Lidersom FM Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Lidersom de Orlândia Ltda., no município de
Orlândia – SP;
14 – Portaria nº 202, de 24 de março de 2010 –
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
originariamente outorgada à Sombrasil Comunicação
Ltda., no município de Vila Velha – ES;
15 – Portaria nº 352, de 15 de abril de 2010 –
Rádio e Televisão Matozinho FM Ltda., no município
de Três Rios – RJ;
16 – Portaria nº 363, de 16 de abril de 2010 –
Sistema Rádio Norte Ltda., originariamente outorgada
à Intervisão Emissora de Rádio e Televisão Ltda., no
município de Montes Claros – MG;
17 – Portaria nº 428, de 13 de maio de 2010 –
Fundação Rádio Educativa São Sebastião, com fins
exclusivamente educativos, no município do Rio de
Janeiro – RJ;
18 – Portaria nº 429, de 13 de maio de 2010 –
Sociedade Barrense de Radiodifusão Ltda., no município de Barra do Piraí – RJ;
19 – Portaria nº 431, de 13 de maio de 2010
– Rádio Marconi FM Ltda., no município de Açailândia – MA;
20 – Portaria nº 442, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Tempo FM Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Transcariri Ltda., no município de Juazeiro do
Norte – CE;
21 – Portaria nº 446, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Montes Claros Ltda., no município de Montes
Claros – MG;
22 – Portaria nº 463, de 20 de maio de 2010 – Rádio Itapema FM de Santa Maria Ltda., originariamente
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outorgada à Empresa de Radiodifusão De Grandi Ltda.,
no município de Santa Maria – RS;
23 – Portaria nº 475, de 21 de maio de 2010 –
Fundação Aperipê de Sergipe, com fins exclusivamente
educativos, município de Aracaju – SE;
24 – Portaria nº 477, de 21 de maio de 2010 –
Rede Central de Comunicação Ltda., originariamente
outorgada à Rádio Manchete Ltda., no município de
Recife – PE;
25 – Portaria nº 481, de 21 de maio de 2010 –
TV Serra Dourada Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Musical de Goiânia Ltda., no município de
Goiânia – GO;
26 – Portaria nº 490, de 31 de maio de 2010 –
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina,
com fins exclusivamente educativos, no município de
Joinville – SC;
27 – Portaria nº 517, de 11 de junho de 2010 –
Rádio Atlântida FM de Santa Cruz Ltda., no município
de Santa Cruz do Sul – RS;
28 – Portaria nº 520, de 14 de junho de 2010 –
Rádio Morena Stéreo Ltda., no município de Campinas – SP;
29 – Portaria nº 532, de 16 de junho de 2010
– Rádio Igrejinha FM Ltda., no município de Igrejinha – RS;
30 – Portaria nº 535, de 16 de junho de 2010 –
Rádio Cidade Araçatuba Ltda., no município de Araçatuba – SP;
31 – Portaria nº 549, de 18 de junho de 2010
– Rádio Iguatemi Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo Som Ltda., no
município de Santo Antonio de Posse – SP;
32 – Portaria nº 589, de 24 de junho de 2010 – TV
Pajuçara Ltda., originariamente outorgada à Empresa
Gráfica de Comunicação Pajuçara Ltda., no município
de Maceió – AL;
33 – Portaria nº 594, de 24 de junho de 2010 –
Rádio Porto Brasil FM Estéreo Ltda., no município de
Porto Seguro – BA;
34 – Portaria nº 595, de 24 de junho de 2010 –
Ultra Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Emissora Minuano, no município de Rio
Grande – RS;
35 – Portaria nº 638, de 6 de julho de 2010 – Sociedade Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG; e
36 – Portaria nº 684, de 23 de julho de 2010 –
Lagoa Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., no município de
Barra do Ribeiro – RS.
Brasília, 28, de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM nº 462/2010 – MC
Brasília, 2 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo nº 53528.001053/2003, acompanhado de
Portaria, que renova permissão outorgada à S.P.S.
Rádio e Publicidade Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Torres, Estado
do Rio Grande do Sul, por dez anos, a partir de 30 de
setembro de 2003.
2. A permissão foi conferida por meio da Portaria nº 166, de 28 de setembro de 1983, publicada no
Diário Oficial da União no dia 30 subsequente e, renovada pela Portaria nº 1.572, de 14 de novembro de
1996, publicada no Diário Oficial da União do dia 7 de
fevereiro de 1997, aprovada pelo Decreto Legislativo
nº 112, de 1999, publicado no Diário Oficial da União
do dia 29 de outubro de 1999.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 845, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53528.001053/2003, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 30 de setembro de 2003, a permissão outorgada à S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda., pela Portaria
nº 166, de 28 de setembro de 1983, publicada no Diário
Oficial da União do dia 30 subsequente e, renovada
pela Portaria nº 1.572, de 14 de novembro de 1996,
publicada no Diário Oficial da União do dia 7 de fevereiro de 1997, aprovada pelo Decreto Legislativo nº
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112, de 1999, publicado no Diário Oficial da União do
dia 29 de outubro de 1999, para explorar, sem direito
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, em
frequência modulada, no Município de Torres, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 341, DE 2012
(Nº 286/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Rádio Educativa São
Sebastião para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 428, de 13 de maio de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 20 de janeiro de 2002,
a permissão outorgada à Fundação Rádio Educativa
São Sebastião para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 752, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 305, de 21 de junho de 2006 –
Colinhalfin Empresa de Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada à Rádio Cólon Ltda., no município
de Joinville – SC;
2 – Portaria nº 755, de 18 de dezembro de 2007
– Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., no município de
Cerro Largo – RS;
3 – Portaria nº 825, de 20 de dezembro de 2007
– Gazeta Comunicações Ltda., no município de Santa
Cruz do Sul – RS;
4 – Portaria nº 521, de 7 de agosto de 2009 –
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo,
originariamente outorgada à Rádio Difusora Cariacica
Ltda., no município de Vitória – ES;
5 – Portaria nº 841, de 22 de outubro de 2009
– Sistema Imagem de Comunicação Ltda., originariamente outorgada à Radio Estéreo Show Ltda., no
município de São José do Rio Preto – SP;
6 – Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009
– S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda., no município de
Torres – RS;
7 – Portaria nº 105, de 1º de março de 2010 –
Rádio Vida FM Ltda., no município de São José dos
Campos – SP;
8 – Portaria nº 174, de 24 de março de 2010 –
Rádio Subaé Ltda., originariamente outorgada à Rádio
Subaé de Frequência Modulada Ltda., no município de
Feira de Santana – BA;
9 – Portaria nº 175, de 24 de março de 2010 –
Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda., no município de
Petrópolis – RJ;
10 – Portaria nº 177, de 24 de março de 2010
– Rádio Marumby Ltda., no município de Campo Largo – PR;
11 – Portaria nº 187, de 24 de março de 2010
– Rádio Clube de Mococa Ltda., no município de Mococa – SP;
12 – Portaria nº 194, de 24 de março de 2010 –
Rádio Cidade de Itu Ltda., no município de Itu – SP;
13 – Portaria nº 196, de 24 de março de 2010 –
Rádio Lidersom FM Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Lidersom de Orlândia Ltda., no município de
Orlândia – SP;
14 – Portaria nº 202, de 24 de março de 2010 –
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
originariamente outorgada à Sombrasil Comunicação
Ltda., no município de Vila Velha – ES;
15 – Portaria nº 352, de 15 de abril de 2010 –
Rádio e Televisão Matozinho FM Ltda., no município
de Três Rios – RJ;
16 – Portaria nº 363, de 16 de abril de 2010 –
Sistema Rádio Norte Ltda., originariamente outorgada
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à Intervisão Emissora de Rádio e Televisão Ltda., no
município de Montes Claros – MG;
17 – Portaria nº 428, de 13 de maio de 2010 –
Fundação Rádio Educativa São Sebastião, com fins
exclusivamente educativos, no município do Rio de
Janeiro – RJ;
18 – Portaria nº 429, de 13 de maio de 2010 –
Sociedade Barrense de Radiodifusão Ltda., no município de Barra do Piraí – RJ;
19 – Portaria nº 431, de 13 de maio de 2010 – Rádio Marconi FM Ltda., no município de Açailândia – MA;
20 – Portaria nº 442, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Tempo FM Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Transcariri Ltda., no município de Juazeiro do
Norte – CE;
21 – Portaria nº 446, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Montes Claros Ltda., no município de Montes
Claros – MG;
22 – Portaria nº 463, de 20 de maio de 2010 – Rádio Itapema FM de Santa Maria Ltda., originariamente
outorgada à Empresa de Radiodifusão De Grandi Ltda.,
no município de Santa Maria – RS;
23 – Portaria nº 475, de 21 de maio de 2010 –
Fundação Aperipê de Sergipe, com fins exclusivamente
educativos, município de Aracaju – SE;
24 – Portaria nº 477, de 21 de maio de 2010 –
Rede Central de Comunicação Ltda., originariamente
outorgada à Rádio Manchete Ltda., no município de
Recife – PE;
25 – Portaria nº 481, de 21 de maio de 2010 –
TV Serra Dourada Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Musical de Goiânia Ltda., no município de
Goiânia – GO;
26 – Portaria nº 490, de 31 de maio de 2010 –
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina,
com fins exclusivamente educativos, no município de
Joinville – SC;
27 – Portaria nº 517, de 11 de junho de 2010 –
Rádio Atlântida FM de Santa Cruz Ltda., no município
de Santa Cruz do Sul – RS;
28 – Portaria nº 520, de 14 de junho de 2010 –
Rádio Morena Stéreo Ltda., no município de Campinas – SP;
29 – Portaria nº 532, de 16 de junho de 2010 – Rádio Igrejinha FM Ltda., no município de Igrejinha – RS;
30 – Portaria nº 535, de 16 de junho de 2010 –
Rádio Cidade Araçatuba Ltda., no município de Araçatuba – SP;
31 – Portaria nº 549, de 18 de junho de 2010
– Rádio Iguatemi Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo Som Ltda., no
município de Santo Antonio de Posse – SP;
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32 – Portaria nº 589, de 24 de junho de 2010 – TV
Pajuçara Ltda., originariamente outorgada à Empresa
Gráfica de Comunicação Pajuçara Ltda., no município
de Maceió – AL;
33 – Portaria nº 594, de 24 de junho de 2010 –
Rádio Porto Brasil FM Estéreo Ltda., no município de
Porto Seguro – BA;
34 – Portaria nº 595, de 24 de junho de 2010 –
Ultra Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Emissora Minuano, no município de Rio
Grande – RS;
35 – Portaria nº 638, de 6 de julho de 2010 – Sociedade Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG; e
36 – Portaria nº 684, de 23 de julho de 2010 –
Lagoa Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., no município de
Barra do Ribeiro – RS.
Brasília, 28, de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 474/2010 – MC
Brasília, 9 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
processo administrativa em que a Fundação Rádio
Educativa São Sebastião solicita renovação da outorga
concedida para explorar serviço de radiodifusão sonora, em frequência modulada, com fins exclusivamente
educativos, no Município do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, pelo prazo de dez anos, a partir de 20
de janeiro de 2002.
2. A outorga foi conferida pela Portaria nº 007,
de 15 de janeiro de 1982, publicada no Diário Oficial
da União do dia 20 de janeiro de 1982.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Acompanham o ato os Processos nº
29101.001969/1991 e nº 53770.001221/2001 que constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro referente ao período de 1992/2002, deferido de acordo
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo
que trata do período de 2002/2012.
6. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminha o processo a Vossa
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Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 428, DE 13 DE MAIO DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, conforme o disposto no art. 5º
da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º,
inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que constam dos Processos nº 29101.001969/1991 e nº 53770.001221/2001,
resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 20 de janeiro de 2002, a permissão outorgada à Fundação Rádio Educativa São Sebastião, pela
Portaria nº 007, de 15 de janeiro de 1982, publicada no
Diário Oficial da União do dia 20 de janeiro de 1982,
para explorar sem direito de exclusividade, o serviço
de radiodifusão sonora, em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, no Município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Jose Artur Filardi Leite, Ministro
das Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 342, DE 2012
(Nº 296/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Radio Tribuna de Petrópolis Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 175, de 24 de março de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 5 de setembro de 2008,
a permissão outorgada à Rádio Tribuna de Petrópolis
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 752, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 305, de 21 de junho de 2006 –
Colinhalfin Empresa de Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada à Rádio Cólon Ltda., no município
de Joinville – SC;
2 – Portaria nº 755, de 18 de dezembro de 2007
– Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., no município de
Cerro Largo – RS;
3 – Portaria nº 825, de 20 de dezembro de 2007
– Gazeta Comunicações Ltda., no município de Santa
Cruz do Sul – RS;
4 – Portaria nº 521, de 7 de agosto de 2009 –
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo,
originariamente outorgada à Rádio Difusora Cariacica
Ltda., no município de Vitória – ES;
5 – Portaria nº 841, de 22 de outubro de 2009
– Sistema Imagem de Comunicação Ltda., originariamente outorgada à Radio Estéreo Show Ltda., no
município de São José do Rio Preto – SP;
6 – Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009
– S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda., no município de
Torres – RS;
7 – Portaria nº 105, de 1º de março de 2010 –
Rádio Vida FM Ltda., no município de São José dos
Campos – SP;
8 – Portaria nº 174, de 24 de março de 2010 –
Rádio Subaé Ltda., originariamente outorgada à Rádio
Subaé de Frequência Modulada Ltda., no município de
Feira de Santana – BA;
9 – Portaria nº 175, de 24 de março de 2010 –
Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda., no município de
Petrópolis – RJ;
10 – Portaria nº 177, de 24 de março de 2010
– Rádio Marumby Ltda., no município de Campo Largo – PR;
11 – Portaria nº 187, de 24 de março de 2010
– Rádio Clube de Mococa Ltda., no município de Mococa – SP;
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12 – Portaria nº 194, de 24 de março de 2010 –
Rádio Cidade de Itu Ltda., no município de Itu – SP;
13 – Portaria nº 196, de 24 de março de 2010 –
Rádio Lidersom FM Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Lidersom de Orlândia Ltda., no município de
Orlândia – SP;
14 – Portaria nº 202, de 24 de março de 2010 –
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
originariamente outorgada à Sombrasil Comunicação
Ltda., no município de Vila Velha – ES;
15 – Portaria nº 352, de 15 de abril de 2010 –
Rádio e Televisão Matozinho FM Ltda., no município
de Três Rios – RJ;
16 – Portaria nº 363, de 16 de abril de 2010 –
Sistema Rádio Norte Ltda., originariamente outorgada
à Intervisão Emissora de Rádio e Televisão Ltda., no
município de Montes Claros – MG;
17 – Portaria nº 428, de 13 de maio de 2010 –
Fundação Rádio Educativa São Sebastião, com fins
exclusivamente educativos, no município do Rio de
Janeiro – RJ;
18 – Portaria nº 429, de 13 de maio de 2010 –
Sociedade Barrense de Radiodifusão Ltda., no município de Barra do Piraí – RJ;
19 – Portaria nº 431, de 13 de maio de 2010 – Rádio Marconi FM Ltda., no município de Açailândia – MA;
20 – Portaria nº 442, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Tempo FM Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Transcariri Ltda., no município de Juazeiro do
Norte – CE;
21 – Portaria nº 446, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Montes Claros Ltda., no município de Montes
Claros – MG;
22 – Portaria nº 463, de 20 de maio de 2010 – Rádio Itapema FM de Santa Maria Ltda., originariamente
outorgada à Empresa de Radiodifusão De Grandi Ltda.,
no município de Santa Maria – RS;
23 – Portaria nº 475, de 21 de maio de 2010 –
Fundação Aperipê de Sergipe, com fins exclusivamente
educativos, município de Aracaju – SE;
24 – Portaria nº 477, de 21 de maio de 2010 –
Rede Central de Comunicação Ltda., originariamente
outorgada à Rádio Manchete Ltda., no município de
Recife – PE;
25 – Portaria nº 481, de 21 de maio de 2010 –
TV Serra Dourada Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Musical de Goiânia Ltda., no município de
Goiânia – GO;
26 – Portaria nº 490, de 31 de maio de 2010 –
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina,
com fins exclusivamente educativos, no município de
Joinville – SC;
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27 – Portaria nº 517, de 11 de junho de 2010 –
Rádio Atlântida FM de Santa Cruz Ltda., no município
de Santa Cruz do Sul – RS;
28 – Portaria nº 520, de 14 de junho de 2010 –
Rádio Morena Stéreo Ltda., no município de Campinas – SP;
29 – Portaria nº 532, de 16 de junho de 2010 – Rádio Igrejinha FM Ltda., no município de Igrejinha – RS;
30 – Portaria nº 535, de 16 de junho de 2010 –
Rádio Cidade Araçatuba Ltda., no município de Araçatuba – SP;
31 – Portaria nº 549, de 18 de junho de 2010
– Rádio Iguatemi Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo Som Ltda., no
município de Santo Antonio de Posse – SP;
32 – Portaria nº 589, de 24 de junho de 2010 – TV
Pajuçara Ltda., originariamente outorgada à Empresa
Gráfica de Comunicação Pajuçara Ltda., no município
de Maceió – AL;
33 – Portaria nº 594, de 24 de junho de 2010 –
Rádio Porto Brasil FM Estéreo Ltda., no município de
Porto Seguro – BA;
34 – Portaria nº 595, de 24 de junho de 2010 –
Ultra Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Emissora Minuano, no município de Rio
Grande – RS;
35 – Portaria nº 638, de 6 de julho de 2010 – Sociedade Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG; e
36 – Portaria nº 684, de 23 de julho de 2010 –
Lagoa Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., no município de
Barra do Ribeiro – RS.
Brasília, 28, de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 454/2010 – MC
Brasília, 2 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo nº 53000.022672/2008, acompanhado de
Portaria, que renova permissão outorgada à Rádio
Tribuna de Petrópolis Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, por dez anos, a partir de 5 de
setembro de 2008.
2. A outorga do serviço foi conferida pela Portaria nº 268, de 2 de setembro de 1988, publicada no
Diário Oficial da União em 5 de setembro de 1988; renovada pela Portaria nº 2.586, de 22 de novembro de
2002, publicada no Diário Oficial da União em 20 de
janeiro de 2003, aprovada pelo Decreto Legislativo nº
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146, de 2009, publicado no Diário Oficial da União em
5 de maio de 2009.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 175, DE 24 DE MARÇO DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.022672/2008 resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 5 de setembro de 2008, a permissão
outorgada à Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda., pela
Portaria nº 268, de 2 de setembro de 1988, publicada
no Diário Oficial da União em 5 de setembro de 1988,
renovada pela Portaria nº 2.586, de 22 de novembro
de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 20
de janeiro de 2003, aprovada pelo Decreto Legislativo
nº 146, de 2009, publicado no Diário Oficial da União
em 5 de maio de 2009, para explorar, sem direito de
exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, em
frequência modulada, no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, por dez anos.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 343, DE 2012
(Nº 305/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Boas Novas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 26 de julho de 2010, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão outorgada à Rádio Difusora Boas Nova Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 748, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, os atos constantes dos
Decretos adiante especificados, que renovam, por
dez anos, as concessões outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para explorarem, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora
em ondas médias:
Decretos de 26 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
1 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., no município de Petrópolis – RJ;
2 – Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo
Ltda., no município de Terra Rica – PR;
3 – Rádio Currais Novos Ltda., no município de
Currais Novos – RN;
4 – Rádio Difusora Coroados Ltda., no município
de São Fidélis – RJ;
5 – Rádio Progresso de Juazeiro S.A., no município de Juazeiro do Norte – CE;
6 – Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho,
no município de Santo Antônio de Jesus – BA;
7 – Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., no município de Tupanciretã – RS;
8 – Rádio Independência de Goiânia Ltda., no
município de Goiânia – GO;
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Decretos de 27 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
9 – Rádio Rural de Tupaciguara Ltda., no município de Tupaciguara – MG;
10 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak,
no município de Wenceslau Braz – PR;
11 – Rádio São Luiz Ltda., no município de São
Luiz Gonzaga – RS;
12 – Super Rádio Deus é Amor Ltda., no município de Curitiba – PR;
13 – Sociedade Rádio Peperi Ltda., no município
de São Miguel do Oeste – SC;
14 – Rádio Astorga Broadcasting Ltda., no município de Astorga – PR;
15 – Rádio Clube de Itararé Ltda., no município
de Itararé – SP;
16 – Rádio Colorado Ltda., no município de Colorado – PR;
17 – Rádio São Paulo Ltda., no município de São
Paulo – SP;
18 – Rádio Cultura do Nordeste S.A., no município de Caruaru – PE;
19 – Rádio Difusora Guarapuava Ltda., no município de Guarapuava – PR;
20 – Rádio Cultura Taperense Ltda., no município de Tapera – RS;
21 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., no município de Forquilha – CE;
22 – Rádio Aliança Ltda., no município de João
Pessoa – PB;
23 – Rádio Uirapuru Ltda., no município de Passo Fundo – RS;
Decretos de 28 de julho de 2010 (DOU do dia
subsequente):
24 – Rádio Vitória Ltda., no município de Vitória
do Mearim – MA;
25 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., no município de Matão – SP;
26 – Rádio Aurilândia Ltda., no município de
Nova Lima – MG;
27 – Rádio Icatu Ltda., no município de Penápolis – SP;
28 – Norte Sul Radiodifusão Ltda., no município
de Porto Alegre – RS;
29 – Fundação Cristã Educativa, no município
de Pires do Rio – GO;
30 – Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., no município de Pato Branco – PR;
31 – Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda., no município de Cajazeiras – PB;
32 – Rádio Jornal a Verdade Ltda., no município
de São José – SC;
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33 – Rádio Buriti Ltda., no município de Rio Verde – GO;
Decretos de 2 de agosto de 2010 (DOU do dia
subsequente):
34 – Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso Ltda.,
no município de Paulo Afonso – BA
35 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no município de Três Passos – RS;
36 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda.,
no município de Juiz de Fora – MG;
37 – Rádio Itaí Ltda., no município de Guaíba
– RS;
38 – Rádio Rio Mar Ltda., no município de Manaus – AM;
39 – Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., no município de Sobradinho – RS;
40 – Lins Rádio Clube Ltda., no município de
Lins – SP;
41 – Rádio 31 de Março Ltda., no município de
Santa Cruz das Palmeiras – SP;
42 – Rádio Jornal de Assis Chateaubriand, no
município de Assis Chateaubriand – PR
43 – Rádio Alto Piranhas Ltda., no município de
Cajazeiras – PB;
Decretos de 4 de agosto de 2010 (DOU do dia
subsequente):
44 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no
município de São Carlos – SP;
45 – Rádio Siqueira Campos Ltda., no município
de Colinas do Tocantins – TO;
46 – Rádio Continental Ltda., no município de
Palotina – PR;
47 – Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente
à Rádio Cauê Ltda., no município de Pedro Leopoldo – MG;
48 – Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no
município de Guarulhos – SP; e
49 – Sociedade de Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 202/2010 – MC
Brasília, 19 de abril de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
processo administrativo em que as Rádios Difusoras
Boas Novas Ltda. solicitam renovação da outorga concedida para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, no Município de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro, pelo prazo de dez anos, a partir de 1º
de novembro de 2003.
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2. A outorga foi conferida, originariamente, à Petrópolis Rádio Difusora S.A, pelo Decreto nº 285, de 9
de agosto 1935, posteriormente, transferida para Rádio Difusora Boas Novas Ltda., pela EM nº 212, de 19
de novembro de 1980, publicada no Diário Oficial da
União no dia 16 de janeiro de 1981 e, renovada pelo
Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984, publicada no dia 9 subsequente.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Acompanham o ato os Processos nº
53770.000260/1993 e nº 53000.010904/2007, que
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro
referente ao período de 1993/2003, deferido de acordo
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo
que trata do período de 2003/2013.
6. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminha o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2010
Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Boas Novas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, sem direito de exclusividade,
no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e o que consta dos Processos Administrativos nºs 53770.000260/1993 e 53000.010904/2007,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de novembro de 2003, a concessão outorgada, originariamente, à Petrópolis Rádio
Difusora S.A. pelo Decreto nº 285, de 9 de agosto de
1935, posteriormente transferida à Rádio Difusora Boas
Novas Ltda. pela Exposição de Motivos nº 212, de 19
de novembro de 1980, publicada no Diário Oficial da
União de 16 de janeiro de 1981, renovada pelo Decreto
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nº 90.418, de 8 de novembro de 1984, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, no Município de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 344, DE 2012
(Nº 319/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema Imagem de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 841, de 22 de outubro de 2009, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 20 de junho de 2000, a
permissão outorgada ao Sistema Imagem de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 752, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 305, de 21 de junho de 2006 –
Colinhalfin Empresa de Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada à Rádio Cólon Ltda., no município
de Joinville – SC;
2 – Portaria nº 755, de 18 de dezembro de 2007
– Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., no município de
Cerro Largo – RS;
3 – Portaria nº 825, de 20 de dezembro de 2007
– Gazeta Comunicações Ltda., no município de Santa
Cruz do Sul – RS;
4 – Portaria nº 521, de 7 de agosto de 2009 –
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo,
originariamente outorgada à Rádio Difusora Cariacica
Ltda., no município de Vitória – ES;
5 – Portaria nº 841, de 22 de outubro de 2009
– Sistema Imagem de Comunicação Ltda., originariamente outorgada à Radio Estéreo Show Ltda., no
município de São José do Rio Preto – SP;
6 – Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009
– S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda., no município de
Torres – RS;
7 – Portaria nº 105, de 1º de março de 2010 –
Rádio Vida FM Ltda., no município de São José dos
Campos – SP;
8 – Portaria nº 174, de 24 de março de 2010 –
Rádio Subaé Ltda., originariamente outorgada à Rádio
Subaé de Frequência Modulada Ltda., no município de
Feira de Santana – BA;
9 – Portaria nº 175, de 24 de março de 2010 –
Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda., no município de
Petrópolis – RJ;
10 – Portaria nº 177, de 24 de março de 2010
– Rádio Marumby Ltda., no município de Campo Largo – PR;
11 – Portaria nº 187, de 24 de março de 2010
– Rádio Clube de Mococa Ltda., no município de Mococa – SP;
12 – Portaria nº 194, de 24 de março de 2010 –
Rádio Cidade de Itu Ltda., no município de Itu – SP;
13 – Portaria nº 196, de 24 de março de 2010 –
Rádio Lidersom FM Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Lidersom de Orlândia Ltda., no município de
Orlândia – SP;
14 – Portaria nº 202, de 24 de março de 2010 –
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
originariamente outorgada à Sombrasil Comunicação
Ltda., no município de Vila Velha – ES;
15 – Portaria nº 352, de 15 de abril de 2010 –
Rádio e Televisão Matozinho FM Ltda., no município
de Três Rios – RJ;
16 – Portaria nº 363, de 16 de abril de 2010 –
Sistema Rádio Norte Ltda., originariamente outorgada
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à Intervisão Emissora de Rádio e Televisão Ltda., no
município de Montes Claros – MG;
17 – Portaria nº 428, de 13 de maio de 2010 –
Fundação Rádio Educativa São Sebastião, com fins
exclusivamente educativos, no município do Rio de
Janeiro – RJ;
18 – Portaria nº 429, de 13 de maio de 2010 –
Sociedade Barrense de Radiodifusão Ltda., no município de Barra do Piraí – RJ;
19 – Portaria nº 431, de 13 de maio de 2010 – Rádio Marconi FM Ltda., no município de Açailândia – MA;
20 – Portaria nº 442, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Tempo FM Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Transcariri Ltda., no município de Juazeiro do
Norte – CE;
21 – Portaria nº 446, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Montes Claros Ltda., no município de Montes
Claros – MG;
22 – Portaria nº 463, de 20 de maio de 2010 – Rádio Itapema FM de Santa Maria Ltda., originariamente
outorgada à Empresa de Radiodifusão De Grandi Ltda.,
no município de Santa Maria – RS;
23 – Portaria nº 475, de 21 de maio de 2010 –
Fundação Aperipê de Sergipe, com fins exclusivamente
educativos, município de Aracaju – SE;
24 – Portaria nº 477, de 21 de maio de 2010 –
Rede Central de Comunicação Ltda., originariamente
outorgada à Rádio Manchete Ltda., no município de
Recife – PE;
25 – Portaria nº 481, de 21 de maio de 2010 –
TV Serra Dourada Ltda., originariamente outorgada
à Rádio Musical de Goiânia Ltda., no município de
Goiânia – GO;
26 – Portaria nº 490, de 31 de maio de 2010 –
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina,
com fins exclusivamente educativos, no município de
Joinville – SC;
27 – Portaria nº 517, de 11 de junho de 2010 –
Rádio Atlântida FM de Santa Cruz Ltda., no município
de Santa Cruz do Sul – RS;
28 – Portaria nº 520, de 14 de junho de 2010 –
Rádio Morena Stéreo Ltda., no município de Campinas – SP;
29 – Portaria nº 532, de 16 de junho de 2010 – Rádio Igrejinha FM Ltda., no município de Igrejinha – RS;
30 – Portaria nº 535, de 16 de junho de 2010 –
Rádio Cidade Araçatuba Ltda., no município de Araçatuba – SP;
31 – Portaria nº 549, de 18 de junho de 2010
– Rádio Iguatemi Ltda., originariamente outorgada à
Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo Som Ltda., no
município de Santo Antonio de Posse – SP;
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32 – Portaria nº 589, de 24 de junho de 2010 – TV
Pajuçara Ltda., originariamente outorgada à Empresa
Gráfica de Comunicação Pajuçara Ltda., no município
de Maceió – AL;
33 – Portaria nº 594, de 24 de junho de 2010 –
Rádio Porto Brasil FM Estéreo Ltda., no município de
Porto Seguro – BA;
34 – Portaria nº 595, de 24 de junho de 2010 –
Ultra Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Emissora Minuano, no município de Rio
Grande – RS;
35 – Portaria nº 638, de 6 de julho de 2010 – Sociedade Rádio Carijós Ltda., no município de Conselheiro Lafaiette – MG; e
36 – Portaria nº 684, de 23 de julho de 2010 –
Lagoa Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada
à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., no município de
Barra do Ribeiro – RS.
Brasília, 28, de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 512/2010 – MC
Brasília 25 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo nº 53830.000140/2000, acompanhado de
Portaria, que renova permissão outorgada à Sistema
Imagem de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, por dez anos, a
partir de 20 de junho de 2000.
2. A permissão foi conferida originalmente à Radio Estéreo Show Ltda., pela Portaria nº 131, de 13
de junho de 1980, publicada no Diário Oficial da União
em 20 de junho de 1980, renovada pela Portaria nº
736, de 27 de setembro de 1994, publicada no Diário
Oficial da União em 6 de outubro de 1994, referendada pelo Decreto Legislativo nº 16, de 1999, publicado
no Diário Oficial da União em 25 de março de 1999,
transferida ao Sistema Imagem de Comunicação Ltda.
pela Portaria nº 641, de 26 de abril de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 7 de junho de 2002.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
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5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 841, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53830.000140/2000, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 20 de junho de 2000, a permissão outorgada
originalmente à Radio Estéreo Show Ltda. pela Portaria nº 131, de 13 de junho de 1980, publicada no Diário
Oficial da União em 20 de junho de 1980, renovada pela
Portaria nº 736, de 27 de setembro de 1994, publicada
no Diário Oficial da União em 6 de outubro de 1994,
referendada pelo Decreto Legislativo nº 16, de 1999,
publicado no Diário Oficial da União em 25 de março de
1999, transferida ao Sistema Imagem de Comunicação
Ltda. pela Portaria nº 641, de 26 de abril de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 7 de junho de 2002,
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de
radiodifusão sonora, em frequência modulada, no Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 345, DE 2012
(Nº 342/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Padre Urbano Thiesen
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
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de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 365, de 19 de abril de 2010, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 19 de janeiro de 2005, a permissão outorgada à Fundação Padre Urbano Thiesen
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 734, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 2º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, renovações, por dez anos, das permissões
outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, conforme os seguintes atos:
1– Portaria nº 77, de 1º de março de 2010 – Fundação Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiros
– FECAP, no município de Pinheiro – MA;
2 – Portaria nº 340, de 15 de abril de 2010 – Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, no município de Votuporanga – SP;
3 – Portaria nº 365, de 19 de abril de 2010 – Fundação Padre Urbano Thiesen, no município de Novo
Hamburgo – RS; e
4 – Portaria nº 388, de 28 de abril de 2010 – Universidade de Taubaté, no município de Taubaté – SP.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 293/2010 – MC
Brasília, 17 de maio de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo nº 53000.055686/2005 acompanhado de
Portaria, que renova permissão outorgada à Fundação
Padre Urbano Thiesen para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos,
no Município de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, por dez anos, a partir de 19 de janeiro de 2005.
2. A permissão foi conferida pela Portaria nº 50, de
9 de dezembro de 1992, publicada no Diário Oficial da

244

30280 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

União em 16 de dezembro de 1992, referendada pelo
Decreto Legislativo nº 5, de 1995, publicado no Diário
Oficial da União em 19 de janeiro de 1995.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 365, DE 19 DE ABRIL DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.055686/2005, resolve:
Art.1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 19 de janeiro de 2005, a permissão
outorgada à Fundação Padre Urbano Thiesen, pela
Portaria nº 50, de 9 de dezembro de 1992, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro
de 1992, referendada pelo Decreto Legislativo nº
5, de 1995, publicado no Diário Oficial da União em
19 de janeiro de 1995, para explorar, sem direito de
exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, em
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos o Município de Novo Hamburgo, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro
das Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 346, DE 2012
(Nº 345/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rauland Belém Som Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Belém,
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 198, de 24 de março de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 5 de dezembro de 2004, a
permissão outorgada à Rauland Belém Som Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 751, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 2.567, de 22 de novembro de 2002
– Rádio Caiuá Ltda., na cidade de Paranavaí – PR;
2 – Portaria nº 763, de 18 de dezembro de 2007
– Rádio Concórdia FM Ltda., na cidade de Concórdia – SC;
3 – Portaria nº 594, de 18 de agosto de 2009 –
Rede Central de Comunicações Ltda., originariamente outorgada à FM Record S.A., no município de São
Paulo – SP;
4 – Portaria nº 609, de 24 de agosto de 2009 –
Sistema de Comunicação Ouro Verde Ltda., no município de Manhumirim – MG;
5 – Portaria nº 668, de 3 de setembro de 2009 –
Fundação Brasil 2000, no município de São Paulo – SP;
6 – Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009
– FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., no município de
Piraí – RJ;
7 – Portaria nº 106, de 11 de março de 2010 –
Fundação Fraternidade, originalmente outorgada à
Rádio Doce Vale Ltda., no município de Taquari – RS;
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8 – Portaria nº 176, de 24 de março de 2010 –
Rádio Cidade de Campinas Ltda., no município de
Campinas – SP;
9 – Portaria nº 178, de 24 de março de 2010 –
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., no município
de Uberlândia – MG;
10 – Portaria nº 185, de 24 de março de 2010
– Rádio FM Clube Um Ltda., no município de Tupanciretã – RS;
11 – Portaria nº 186, de 24 de março de 2010 –
Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., no município
de São Paulo – SP;
12 – Portaria nº 191, de 24 de março de 2010 –
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., no município de Cuiabá – MT;
13 – Portaria nº 192, de 24 de março de 2010 –
Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um
Ltda., no município do Rio de Janeiro – RJ;
14 – Portaria nº 193, de 24 de março de 2010 –
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., no município de Vitória – ES;
15 – Portaria nº 197, de 24 de março de 2010
– Rádio Clube de Valença Ltda., no município de Valença – RJ;
16 – Portaria nº 198, de 24 de março de 2010 –
Rauland Belém Som Ltda., no município de Belém – PA;
17 – Portaria nº 308, de 30 de março de 2010 –
Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda., originalmente
outorgada ao Diário da Manhã Ltda., no município de
Florianópolis – SC;
18 – Portaria nº 341, de 15 de abril de 2010 –
Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., originalmente
outorgada à Rádio Itaipu de Taubaté Ltda., no município de Taubaté – SP;
19 – Portaria nº 343, de 15 de abril de 2010 –
Rádio Zé Ltda., no município de Resende – RJ;
20 – Portaria nº 344, de 15 de abril de 2010 –
Rádio Santanense FM Stéreo Ltda., no município de
Santana do Livramento – RS;
21 – Portaria nº 345, de 15 de abril de 2010 – Litoral
Radiodifusão Ltda., originariamente outorgada à Rádio
Transrio Ltda., no município de Arraial do Cabo – RJ;
22 – Portaria nº 347, de 15 de abril de 2010 – Rádio Maringá FM Ltda., no município de Maringá – PR;
23 – Portaria nº 351, de 15 de abril de 2010 – Sociedade Rádio Princesa Ltda., no município de Francisco Beltrão – PR;
24 – Portaria nº 354, de 16 de abril de 2010 – Rádio Atlântida FM de Blumenau Ltda., originariamente
outorgada à Rádio Verde Vale Ltda., no município de
Blumenau – SC;
25 – Portaria nº 356, de 16 de abril de 2010 – Rádio Club de Palmas Ltda., no município de Palmas – PR;

Quarta-feira 4

245

30281

26 – Portaria nº 357, de 16 de abril de 2010 –
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no município de
São Paulo – SP;
27 – Portaria nº 358, de 16 de abril de 2010 –
Rádio Minuano de Alegrete Ltda., no município de
Alegrete – RS;
28 – Portaria nº 360, de 16 de abril de 2010 –
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu Ltda., no município
de Mogi Guaçu – SP;
29 – Portaria nº 361, de 16 de abril de 2010 –
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., no município de
Porto Alegre – RS;
30 – Portaria nº 362, de 16 de abril de 2010 –
Sociedade Rádio Boecy FM Ltda., no município de
Piratini – RS;
31 – Portaria nº 364, de 19 de abril de 2010 –
Rádio Transamérica de Curitiba Ltda., no município
de Curitiba – PR;
32 – Portaria nº 366, de 19 de abril de 2010 – Rádio Imprensa S/A, no município de Rio de Janeiro – RJ;
33 – Portaria nº 368, de 19 de abril de 2010 – Vip
Rádio e Televisão Ltda., originalmente outorgada à Art
Stúdio Rádio Difusão, no município de Itanhaém – SP;
34 – Portaria nº 369, de 19 de abril de 2010 – Rádio Jornal de Ubatã Ltda., no município de Ubatã – BA;
35 – Portaria nº 370, de 19 de abril de 2010 – Rádio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio
Tingui Ltda., no município de Curitiba – PR;
36 – Portaria nº 371, de 19 de abril de 2010 –
Rádio Ruy Barbosa FM Ltda., no município de Ruy
Barbosa – BA;
37 – Portaria nº 377, de 20 de abril de 2010 –
Rádio Palmeira FM Ltda., no município de Palmeira
dos Índios – AL;
38 – Portaria nº 430, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., no
município de Presidente Prudente – SP;
39 – Portaria nº 432, de 13 de maio de 2010 –
Rádio e Televisão Grande Rio FM Stéreo Ltda., no
município de Petrolina – PE;
40 – Portaria nº 441, de 13 de maio de 2010 –
Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., no município
de Farroupilha – RS;
41 – Portaria nº 443, de 13 de maio de 2010 –
Empresa Jornalística Noroeste Ltda., no município de
Santa Rosa – RS; e
42 – Portaria nº 464, de 20 de maio de 2010 –
Rádio Hit Parade Ltda., originariamente outorgada
à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão
Ltda., no município de Parati – RJ
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM nº 176/2010 – MC
Brasília, 16 de abril de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo nº 53000.041525/2007, acompanhado de
Portaria, que renova permissão outorgada à Rauland
Belém Som Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada no Município de Belém, Estado do Pará, por
dez anos, a partir de 5 de dezembro de 2004.
2. A permissão foi deferida pela Portaria nº 1.315,
de 28 de novembro de 1974, publicada no Diário Oficial
da União em 5 de dezembro 1974, renovada pela Portaria nº 466, de 26 de setembro de 1997, referendada
pelo Decreto Legislativo nº 322, de 2008, publicado no
Diário Oficial da União em 25 de novembro de 2008.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 198, DE 24 DE MARÇO DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.041525/2007, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 5 de dezembro de 2004, a permissão outorgada à Rauland Belém Som Ltda., pela Portaria nº 1.315,
de 28 de novembro de 1974, publicada no Diário Oficial
da União em 5 de dezembro 1974, renovada pela Portaria nº 466, de 26 de setembro de 1997, referendada
pelo Decreto Legislativo nº 322, de 2008, publicado no
Diário Oficial da União em 25 de novembro de 2008,
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço
de radiodifusão sonora, em frequência modulada, no
Município de Belém, Estado do Pará.
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Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 347, DE 2012
(Nº 374/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Liderbrasil para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de João Câmara, Estado do
Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 518, de 11 de junho de 2010, que outorga
permissão à Fundação Liderbrasil para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 722, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 2º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 441, de 17 de julho de 2008 – Fundação Onésimo Nogueira, no município de Corrente – PI;
2 – Portaria nº 445, de 13 de maio de 2010 – Fundação Rádio e Televisão Deputado Humberto Reis da
Silveira, no município de Teresina – PI; e
3 – Portaria nº 518, de 11 de junho de 2010 – Fundação Liderbrasil, no município de João Câmara – RN.
Brasília 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM 543/2010 – MC
Brasília, 12 de julho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53000.002699/2008, de interesse da Fundação Liderbrasil, objeto de permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, no Município de João
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, conforme análise
procedida pela Consultoria Jurídica deste Ministério.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
PORTARIA Nº 518, DE 11 DE JUNHO DE 2010
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.002699/2008, e do PARECER Nº 0098
– 1.07/2010/JSN/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Liderbrasil para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Quarta-feira 4

247

30283

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro
de Estado das Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 348, DE 2012
(Nº 375/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Topsports Ventures S.A. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 17 de agosto de 2010, que outorga concessão à Topsports Ventures S.A. para explorar, por 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 723, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de
17 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial da
União do dia subsequente, que outorga concessão à
Topsports Ventures S.A. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 28 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 548/2010 – MC
Brasília, 5 de julho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 004/2007CEL/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de
Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.
2. A Comissão Especial de Licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e
suas alterações, depois de analisar a documentação
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de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação
específica de radiodifusão, concluiu que a Topsports
Ventures S.A. (Processo nº 53000.019061/2009) obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a concessão, na forma do projeto de decreto.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Jose Artur Filardi Leite.
DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 2010
Outorga concessão à Topsports Ventures
S.A., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, no Município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e de acordo com o disposto no art. 29
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e o que consta do Processo nº 53000.019061/2009,
Concorrência nº 004/2007-CEL/MC,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Topsports Ventures S.A., para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, no Município de Jaguarão, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A concessão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da
data de publicação da deliberação de que trata o art. 3º
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 2010; 189º da Independência e 122º da República. – Jose Artur Filardi Leite.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Projetos de Decreto Legislativo n°s 336
a 348, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 624, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, item 12,
do Regimento Interno do Senado Federal, o reexame
do despacho inicial referente ao Projeto de Resolução
do Senado n° 36, de 2011, para que o projeto seja,
também, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, item 12,
do Regimento Interno do Senado Federal, o reexame
do despacho inicial referente ao Projeto de Resolução
do Senado n° 36, de 2011, para que o projeto seja,
também, distribuído à Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – 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 N° 626, DE 2012
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr.
Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão acerca dos repasses constitucionais da CIDE-Combustíveis.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informações a respeito das medidas que
serão adotadas para compensar a perda de recursos
de Estados e Municípios, para investimentos em infraestrutura de transportes, em razão da redução à zero
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das alíquotas da CIDE-Combustíveis, com a edição do
Decreto 7.764, de 22 de junho de 2012
Justificação
O Governo Federal editou o Decreto 7.764, de
22 de junho de 2012, que reduziu a zero as alíquotas
da CIDE-Combustíveis. A medida teve como objetivo
evitar que o reajuste dos preços dos combustíveis para
a Petrobrás fosse repassado para o consumidor final.
No entanto, se por um lado a medida evita o aumento de preços, por outro mais uma vez Estados e
Municípios perderão recursos imprescindíveis para o
investimento de infraestrutura de transporte. Só em
2011, as transferências constitucionais da CIDE foram
de R$ 2,1 bilhões. Com essa medida, e diante da previsão de R$ 3,2 bilhões para as transferências a Estados e Municípios neste exercício, a partir do dia 25 de
julho calcula-se que R$ 2,46 bilhões deixarão de ser
transferidos, causando prejuízos para toda a população
brasileira que necessita dos meios de transporte adequados e de rodovias em bom estado de conservação.
Portanto, o objetivo do requerimento é conhecer
se o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
pretende adotar alguma iniciativa para compensar as
perdas dos demais entes federados e, dessa forma,
evitar uma queda drástica de investimentos em transportes por parte dos Estados e Municípios.
Registre-se, finalmente, que tramita neste Senado
Federal projeto de Emenda Constitucional de minha
autoria, a PEC 31, de 2011, que torna obrigatória este
tipo de compensação, sempre que houver renúncia fiscal que implique em perda de recursos para Estados
e Municípios e que, se já fora aprovada, tornaria dispensável este requerimento de informações.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 627, DE 2012
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr.
Ministro de Estado dos Transportes acerca
da CIDE-Combustíveis.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Ministério dos Transportes informações
a respeito das medidas que serão adotadas em razão
da perda de recursos oriundos da redução à zero das
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alíquotas da CIDE-Combustíveis, com a edição do
Decreto 7.764, de 22 de junho de 2012.
Desta forma, questiona-se:
• Se o Ministério do Transporte mantiver o seu
Programa de Trabalho, que medidas compensatórias serão adotadas para tanto?
• Se o Ministério dos Transportes vier a rever seu
Programa de Trabalho, quais serão as ações a
serem revistas ou canceladas, e como estas alterações serão distribuídas pelas Unidades da
Federação?
Justificação
O Governo Federal editou o Decreto 7.764, de
22 de junho de 2012, que reduziu a zero as alíquotas
da CIDE-Combustíveis. A medida teve como objetivo
evitar que o reajuste dos preços dos combustíveis para
a Petrobrás fosse repassado para o consumidor final.
No entanto, se por um lado a medida evita o aumento de preços, por outro retira dos Ministérios dos
Transportes uma das principais fontes de financiamento
de suas ações orçamentárias, a partir de 25 de junho
do corrente exercício.
Portanto, o objetivo do requerimento é conhecer as iniciativas que o Ministério dos Transportes irá
adotar em relação à execução de seu programa de
trabalho, uma vez que - com base na previsão de arrecadação total da CIDE para 2012 de R$ 7,9 bilhões
para a União – a renúncia aprovada deverá retirar uma
disponibilidade total de R$ 6,1 bilhões neste exercício.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 628, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me
dos trabalhos desta Casa no dia 5 de julho, ocasião
em que estarei cumprindo diligência prevista no Plano
de Trabalho da Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina de Belo Monte – CMABMONTE, da qual sou Relator, na cidade de Altamira/
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PA, destinada a diligências em Altamira e Vitória do
Xingu, ambas no Estado do Pará, com a realização
de reuniões com as populações afetadas pelas obras,
bem como à obtenção de informações sobre o atendimento às demandas expressas nas condicionantes
da Licença Prévia (LP), especialmente nos municípios
de Altamira e Vitória do Xingu.
Sala das Sessões, 3 de julho de 2012. – Senador
Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 629, DE 2012
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça,
Senhor José Eduardo Cardoso, e por seu intermédio à
Senhora Diretora Geral da Polícia Rodoviária Federal,
Senhora Inspetora Maria Alice Nascimento Souza, as
seguintes informações:
a) Qual o motivo do fechamento do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na cidade
de Valença do Piauí – PI?
b) Com base em que dados e/ou estudos foi tomada a decisão de fechamento deste posto de
fiscalização?
c) Quais os planos e procedimentos de ação da
Polícia Rodoviária Federal para atender aquela
região onde foi fechado o posto em comento?
d) Se existem, quais os planos de abertura de
novos postos de fiscalização não só naquela
região de Valença do Piauí como também em
toda a região Sul e Extremo Sul do Estado do
Piauí, conhecida como região do Gurguéia, e
que encontra-se totalmente escassa de postos
de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal?
Justificação
O presente requerimento visa esclarecer questões relativas ao fechamento do posto de fiscalização
da Polícia Rodoviária Federal em Valença do Piauí no
Estado do Piauí.
É de causar espanto o fechamento de tal posto,
tendo em vista a grande extensão e circulação de veículos na malha rodoviária federal no Estado do Piauí.
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Tomando como exemplo da disparidade de distribuição
de postos de fiscalização da PRF no nosso Estado,
entre os municípios de Teresina e São João da Fronteira, divisa com o Ceará (BR-343 / BR-222), percurso
este de pouco mais de 230 km de extensão, existem 4
postos da PRF, porém entre os municípios de Teresina
e Marcolândia, divisa com Pernambuco, na BR-316,
em um percurso de 415 km, somente existem 3 postos da PRF, dentre eles, o do município de Valença do
Piauí, que está sendo desativado.
Tal atitude é incompreensível, posto que, quando
espera-se da Polícia Rodoviária Federal o empenho
na abertura de novos postos de fiscalização e não o
abandono dos já existentes, somos surpreendidos
com a informação de fechamento de mais um posto
de fiscalização. Fico extremamente preocupado com
essa omissão de atitudes da PRF no Piauí, e para
tanto, basta observar que a região Sul e Extremo Sul
do Estado, conhecida como Região do Gurguéia, que
ocupa mais de 60 % do território estadual, área que
faz fronteira com os estados de Pernambuco, Bahia,
Tocantins e Maranhão e, que por conta disso, possui
um trânsito muito pesado e intenso, principalmente de
caminhões por motivo do escoamento da produção dos
Cerrados, está totalmente abandonada pela PRF, pois
não possui nenhum posto de fiscalização, deixando os
motoristas e usuários totalmente à mercê da sorte no
quesito segurança. Esse é o sentimento externado no
presente momento, o de descaso da PRF em relação
ao Estado do Piauí.
No meu entendimento, o fechamento de mais
um posto de fiscalização, em uma região já escassa
de atuação da PRF, contribui mais ainda para o aumento da insegurança nas nossas estradas federais,
comprometendo a eficácia do trabalho desta importante instituição.
Acrescento ainda, que diante dos fatos, tenho o
dever de buscar informações precisas da Polícia Rodoviária Federal para elucidar quaisquer dúvidas quanto
à boa aplicação dos recursos públicos no Estado do
Piauí, em conformidade com as competências fiscalizadoras do Congresso Nacional, estabelecidas na
Constituição Federal.
Sala das sessões em, 03 de julho de 2012. – Senador João Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão.)
SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, o Item 1.
Item 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, e outros dispositivos legais.
Transcorre hoje a quinta sessão da matéria constante da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos. Foram
apresentadas à Medida Provisória 28 emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 19
de junho, tendo como Relator o Deputado Hugo Motta.
O prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 18, de 2012, que se esgota no
dia 5 de julho.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, Relator revisor da matéria para proferir o parecer.
PARECER Nº 814, DE 2012–PLEN
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, parecer de plenário sobre
o Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2012, oriundo
da Medida Provisória nº 561, de 8 de março 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, e 10.188, de 12 de fevereiro de 2001.
Relator revisor, Senador Gim Argello.
Relatório.
Tive a honra e a satisfação de ser designado Relator revisor e, ao estudar detidamente a matéria, para
emitir meu parecer, pude constatar não apenas a sua
urgência e relevância, mas, sobretudo, sua incontestável importância social.
É justamente o manifesto caráter social do PLV
nº 15 que eu gostaria de destacar neste momento que
antecede sua votação pelas Sªs e Srs. Senadores.
Começo pelo art. 1º, que amplia em R$ 500 milhões o limite total de financiamentos contratados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES),
subvencionados pela União no âmbito do Programa
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Emergencial de Reconstrução. Financiamentos esses
destinados a empresas, produtores rurais e empresários individuais localizados em Municípios atingidos por
desastres naturais, declarados em situação de emergência ou em estado de calamidade pública.
Essa medida tem um profundo alcance social
e visa promover o apoio mais do que imediato aos
agentes econômicos que foram vítimas das enchentes
ocorridas nos meses de dezembro de 2011 e em janeiro de 2012, que todos aqui, certamente, se recordam.
É lamentável, Sr. Presidente, que, ano após ano,
ainda tenhamos de conviver com as situações dramáticas que nos são legadas pelas enchentes, que representam um verdade flagelo social e deixam um rastro
de enormes prejuízos econômicos.
A esse respeito, gostaria de citar recente relatório
da maior companhia de seguros do mundo, a Swiss
RE, informando que as enchentes no Brasil já custaram à economia do País, nos últimos 10 anos, cerca
de R$ 5 bilhões.
O documento alerta, também, para o fato de que
o rápido desenvolvimento econômico e a explosão das
cidades estão contribuindo para prejuízos cada vez
maiores com as chuvas e que o Brasil já estaria entre
os 18 países que mais sofrem prejuízos econômicos
por causa de enchentes no mundo.
Então, Srªs e Srs. Senadores, ao ampliarmos o
limite de financiamento dentro do Programa Emergencial de Reconstrução, estaremos, sem dúvida alguma,
contribuindo para minorar a situação dos Municípios
afetados pelas enchentes e para a retomada do crescimento econômico dessas regiões.
O art. 2º do PLV nº 15 também encontra o manifesto caráter social, Senador Renan. Ele confere nova
disciplina aos critérios que atualmente inviabilizam os
repasses de recursos federais do PAC para empreendimentos de saneamento básico em Municípios que
ainda não tenham conseguido regularizar a delegação
da concessão desses serviços nos termos e prazos
estabelecidos por lei.
Essa situação vem trazendo sensíveis consequências ao andamento regular de diversos empreendimentos do PAC Saneamento, em um total de 2.057
Municípios em todo o País, onde residem cerca de 30
milhões de brasileiros e brasileiras. Isso vem restringindo a contratação de novas operações de crédito,
impossibilitando o início de obras nesses Municípios,
prejudicando a população.
Lembro, Sr. Presidente, que o saneamento básico é um dos principais problemas de infraestrutura
no nosso País. A esse respeito, eu gostaria de mencionar dados do Ministério das Cidades, segundo os
quais, cerca de 55% da população brasileira não está
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ligada a qualquer rede de esgoto. Vejam bem: 55% da
população brasileira não está ligada a qualquer tipo
de esgoto, e somente 1/3 do detrito coletado no País
é tratado, Senadores.
Lamentavelmente, a grande maioria do esgoto do
País continua indo para os cursos d’água, os rios, as
lagoas, os reservatórios e, consequentemente, para o
oceano. Qualquer indicador de saneamento que tomemos apresenta níveis dramáticos, que absolutamente
não corresponde ao avanço econômico que o Brasil
vem registrando nos últimos tempos.
O pior de tudo isso, senhoras e senhores, é que,
apesar de existirem recursos para serem investidos na
melhoria do saneamento básico de nossas cidades,
na maioria das vezes, a aplicação desses recursos
empaca em pendências burocráticas. Nesse sentido,
o PLV nº 15 vem contribuir para resolver parte desse
problema, permitindo que recursos do PAC também
possam ser destinados aos Municípios cujo serviço
de saneamento seja operado por concessionárias que
ainda não tiveram seus contratos regularizados nos
prazos fixados por lei, desde que inclua alguns requisitos adicionais do termo de compromisso firmado com
o Ministério das Cidades.
Além do PAC Saneamento e do Programa Emergencial de Reconstrução, vinculado ao BNDES, o PLV
nº 15 possui ainda outro dispositivo de louvável caráter social.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao seu art. 3º, que promove diversas adequações de natureza operacional
no Programa Minha Casa, Minha Vida. Dentre essas
adequações, eu gostaria de destacar a inclusão do art.
35-A na Lei nº 11.977, de 2009, determinando que, nas
hipóteses de dissolução de união estável, de separação
ou divórcio, o título da propriedade do imóvel adquirido
no âmbito do Minha Casa, Minha Vida seja registrado
em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável.
A exceção a essa regra ocorrerá somente no
caso de haver filhos do casal e a guarda dos menores ficar com o marido. Só nesse caso, a casa ficaria
com o marido. Em todos os outros casos, a casa fica
com a mulher.
A opção por essa medida legislativa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vem sinalizar, mais
uma vez, a importância que o Governo da Presidente
Dilma Rousseff vem dando à mulher em seus programas sociais, especialmente à mulher na condição de
chefe de família.
Nesse sentido, quero registrar que 47% de todos os contratos na primeira etapa do Minha Casa,
Minha Vida, do qual tive orgulho de ser Relator, foram
assinados pelas mulheres. Vejam vocês, que honra: é
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a quarta vez que eu relato o programa Minha Casa,
Minha Vida neste plenário.
Esse percentual ainda será maior no Minha Casa,
Minha Vida 2. Nele a escritura dos apartamentos populares já será feita diretamente em nome da mulher.
Nada mais justo. Como bem destacou a Presidente Dilma, em seu programa semanal no rádio, essa mudança
é o reconhecimento do papel que a mulher brasileira
desempenha como chefe de família. Elas serão donas
do imóvel, mesmo em caso de separação ou divórcio.
É uma garantia muito importante para as mulheres e
para as suas famílias, pois a gente sabe que, nessas
horas, a maior responsabilidade pela educação e sustento dos filhos acaba mesmo ficando com as mulheres.
De fato, entre 2001 e 2009, o percentual de famílias brasileiras chefiadas por mulheres subiu de
aproximadamente 27% para 35%. Em termos absolutos, são quase 22 milhões de famílias que identificam
como principal responsável alguém do sexo feminino.
De acordo com o Ipea, portanto, essa alteração
promovida no Minha Casa, Minha Vida nada mais é
do que o reconhecimento do Governo e do Poder Legislativo à crescente importância da mulher na vida
econômica nacional.
Esses, portanto, são aspectos do destaque do
ponto de vista social – o PLV nº 15, de 2012 –, que
gostaria de mencionar nesta oportunidade.
Vamos para a análise.
Em relação ao texto original da MPV n° 561,
de 2012, as principais alterações promovidas na Câmaia dos Deputados são as seguintes:
1) nova redação do § 6o do art. 4o da Lei n° 12.409,
de 2011, objeto da Emenda n° 3, com o objetivo de
assegurar que a ampliação dos limites de financiamento concedida ao BNDES para o atendimento dos
propósitos definidos no art. 1o, quais
�����������������������
sejam, os de concessão de subvenção económica sob a modalidade
de equalização de taxas de juros, seja concedida com
prioridade nas operações contratadas por agricultores familiares e pequenos produtores rurais, os
quais, nas palavras do relator, “enfrentam maiores
dificuldades paia lidai’ com os prejuízos relacionados
aos desastres naturais”;
2) nova redação do § 7o do art. 4o da Lei n°
12.409, de 2011, objeto da Emenda n° 4. com vistas...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Gim Argelo, V. Exª me perdoe interrompê-lo, só para registrar a presença, no nosso plenário, do Presidente e dois membros da Comissão de
Agricultura do Parlamento da Rússia, o Sr. Senador
Gorbunov, o Sr. Senador Belousov e o Sr. Senador
Mingazov.
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Nós agradecemos a presença e saudamos os
parlamentares russos. (Palmas.)
Obrigado a V. Exª.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Eu
que agradeço, Sr. Presidente.
Estou vendo que eles estão acompanhados do
nobre Senador Blairo Maggi e do Senador Moka. Então, não tem companhia melhor para a agricultura da
Rússia do que esses dois Senadores que tão também
engrandecem a agricultura brasileira.
Parabéns Senador Blairo e Senador Moka, pela
companhia.
A análise da nossa MP e que se tornou PLV
nº15, de 2012.
Em relação ao texto original da MPV n° 561,
de 2012, as principais alterações promovidas na Câmaia dos Deputados são as seguintes:
1) nova redação do § 6o do art. 4o da Lei n°
12.409, de 2011, objeto da Emenda n° 3 com o objetivo de assegurar que a ampliação dos limites de
financiamento concedida.
O que significa isso? Significa que agora, Sr. Presidente Sarney e Senador Renan Calheiros, quando
houver um desastre natural os agricultores familiares
e os pequenos produtores rurais serão os primeiros
a serem cuidados, porque eles, na verdade, são os
que enfrentam as dificuldades maiores e os prejuizos
com os desastres naturais.
2) nova redação do § 7o do art. 4o da Lei n°
12.409, de 2011, objeto da Emenda n° 4. com vistas
a incluir, nas hipóteses de inexigibilidade de regularidade fiscal, as operações de crédito ou de liberação
de ativos com destinação exclusiva para pagamentos
de débitos junto à União, com vistas a permitir o aumento da arrecadação;
3) nova redação do inciso I do art. 7°-A da Lei n°
11.578, de 2007, objeto da Emenda n° 19. com o propósito de estabelecer expressamente que o Termo de
Compromisso previsto na MPV n° 561, de 2012,
seja assinado pelo Município. Para o relator, a redação
originalmente proposta dava margem ao entendimento
equivocado de que o Convênio de Cooperação entre
Estado e Município, instrumento em que as partes
assumem o compromisso de celebrair o contrato,
poderia ser firmado após o Termo de Compromisso.
Também no art. 7°-A, acresceu-se à redação
original do § 4º a expressão “bem como os Estados
serão responsáveis solidários até o total cumprimento”
no intuito de permitir à política de saneamento a divisão de responsabilidades entre os entes federados;
4) nova redação do art. 3º da Lei n° 10.150, de
2000, objeto das Emendas nºs 24 e 25, com vistas a
disciplinar, no âmbito da política habitacional, as si-
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tuações de ressarcimento de valores recebidos indevidamente do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS) em decorrência de informações inverídicas prestadas na constituição do Cadastro Nacional
de Mutuários (Cadmut);
5) inclusão, por iniciativa do relator:
a) do art. 6ª do PLV n° 15, de 2012, suprimido
na redação final, destinado a isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
produtores de baterias automotivas e industriais compostas por chumbo e ácido sulfúrico,
desde que, em face do elevado potencial poluidor desses produtos, sejam utilizados em sua
fabricação resíduos reciclados, inclusive bens
descartados e inservíveis, que correspondam
a pelo menos 70% do peso dos materiais sólidos empregados no respectivo processo de
produção;
b) do art. 7º do PLV n° 15, de 2012, transformado em art. 6º na redação final, com vistas
a estabelecer que as receitas decorrentes da
comercialização de pedra britada, de areia
para a construção civil e de areia de brita permanecem sujeitas às normas da legislação da
contribuição para o PIS/Pasep vigentes anteriormente à edição da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição
para os Programas de Integração Social (PIS)
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre
o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a compensação de créditos
fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição
de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira,
e dá outras providências. Nas palavras do relator, a proposta tem por finalidade “corrigir o
tratamento tributário” dado a esse segmento
econômico “como um importante fator de incremento da indústria de construção civil, em
sintonia com o desejável cenário de retomada
do crescimento econômico que o País vem
experimentando”.
do PLV nº 15, de 2012, transforc) do art. 8º ��������������������������������
mado em art. 9º na redação final, que dá nova
redação ao art. 195-B da Lei de Registros, que
é a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre os registros públicos, e dá
outras providências, para estender à União a
permissão hoje já concedida aos Estados e ao
Distrito Federal, para requerer ao competente
Registro de Imóveis, independentemente da
proposição de ação discriminatória, a abertu-
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ra de matrícula de parte ou da totalidade de
imóveis urbanos sem registro anterior, instrumento de grande valia para procedimentos
de regularização fundiária, o que pode ajudar
muito em todos os Estados e também aqui no
Distrito Federal, onde temos vários condomínios precisando dessa regularização.
d) do art. 9º do PLV nº 15, de 2012, transformado em art. 8º na redação final, que dá
nova redação ao inciso III do art. 31 da Lei
nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe
sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio
da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setembro de 1946,
e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras
providências, para estender a prerrogativa da
União de doar imóveis para fundos públicos,
também para os “fundos privados dos quais
a União seja cotista”, caso do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), importante
para a operacionalização do Programa Minha
Casa, Minha Vida.
e) do art. 10 do PLV nº 15, de 2012, transformado em art. 7º na redação final, que dá nova
redação ao § 1º do art. 2º da Lei nº 10.188,
de 2001, com o escopo de estabelecer que a
contabilidade do FAR deverá sujeitar-se não
apenas às normas do Plano Contábíl das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif),
mas também “aos princípios gerais de contabilidade e, no que couber, às demais normas
de contabilidade vigentes no País”. Segundo
o relator, a modificação se faz necessária em
razão de o Cosif “não prever regras para os
registros contábeis referentes a transações
imobiliárias”.
f) do art. 11 do PLV nº 15, de 2012, suprimido
na redação final destinado a autorizar desapropriações de imóveis lindeiros aos sítios
aeroportuários, promovidas pelo Poder Público ou “pelo concessionário do aeroporto”,
desde que se inscreva nos atos declaratórios
de utilidade pública que os bens expropriados
“servirão ao desenvolvimento de atividades
próprias do aeroporto ou conexas a ele. Nos
termos da justificação do Relator, os procedimentos expropriatórios poderão vir a ser indispensáveis “para a ampliação de atividades
que permitam, por exemplo, a constituição
dos chamados aeroportos-indústria, tipo de
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complexo logístico cada vez mais importante para o fortalecimento e a diversificação de
economias regionais”; e
g) do art. 12 (art. 10 na redação final) do PLV
nº 15, de 2012, que dá nova redação ao art. 1º
da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, que
altera a Legislação Tributária Federal relativa
ao parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que
especifica, e dá outras providências, para autorizar a aplicação de condições excepcionais
de parcelamento de débitos relativos ao PIS/
Pasep, para Estados e Municípios com dívidas
vencidas até 31 de dezembro de 2008, desde
que os respectivos requerimentos de adesão
ocorram no prazo de 60 dias contados da publicaçção da nova lei.
Aproveito, Presidente Sarney, Vice-Presidente
Marta Suplicy, Senador Renan, para informar que aqui
abriu o prazo de PIS/Pasep, renovação das dívidas
somente até 31 de dezembro de 2008. Aproveito para
informar que, agora, no dia 29 de junho, a Presidente
da República publicou a MP que estabelece medidas
para estimular pagamentos de débitos relativos ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público, o Pasep, de responsabilidade dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios e suas autarquias
e fundações.
Em decorrência da aprovação de dois Destaques
para Votação em Separado, foram suprimidos os arts.
6o e 11 do texto proposto pelo Relator, circunstância
que ensejou, após o art. 5o, na Redação Final, o reordenamento dos dispositivos mencionados na descrição
das emendas de iniciativa do relator.
Nada há a objetar quanto aos aspectos de relevância e urgência da MPV n° 561, de 2012, pressupostos
requeridos pelo art. 62 da Constituição Federal, tanto
para sua edição pela Excelentíssima Senhora Presidente da República, quanto para sua admissibilidade
pelo Congresso Nacional, bem assim em relação à
sua adequação orçamentária e financeira.
No mérito, consideramos que a iniciativa aprimorada por contribuições oriundas de todas as forças
políticas representadas no Congresso Nacional, vem
ao encontro de relevantes expectativas da população
brasileira.
Considero que a iniciativa da Presidente da República foi aprimorada por contribuições de todas as
forças políticas representadas no Congresso Nacional
e vem ao encontro de relevantes expectativas da população brasileira, quais sejam: 1) recompor as estruturas produtivas de regiões afetadas por calamidades;
2) evitar o retardamento da implantação de importantes
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empreendimentos na área de saneamento ambiental;
3) fomentar o segmento econômico da construção civil
por meio da desoneração fiscal de seus insumos minerais; e 4) aperfeiçoar os mecanismos de implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida, visando
à redução do déficit habitacional e à manutenção do
crescimento econômico.
Quanto à técnica legislativa, contudo, há reparos de redação a promover, os quais, conquanto não
adentrem o mérito da proposição, tornarão o texto mais
consentâneo com os ditames da Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que, entre outras
providências, dispõe sobre a redação das leis. Entre
esses, encontra-se a redação da própria ementa do
PLV n° 15, de 2012, que deixou inadvertidamente de
mencionar a alteração que o projeto promove também
em relação à Lei n° 11.941, de 2009, bem como as
alterações relativas à Lei n° 10.188, de 2001, desnecessariamente dispostas em artigos distintos, quais
sejam o art. 4o e o art. 7°.
Os ajustes necessários são objeto das emendas
adiante formuladas.
Voto.
Em razão do exposto, concluímos pela admissibilidade da Medida Provisória n° 561, de 2012, e,
considerados os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão n° 15, de 2012, nos
termos aprovados pela Câmara dos Deputados, com
as seguintes emendas de redação:
EMENDA Nº – PLENÁRIO
Dê-se à ementa do PLV n° 15, de 2012, a seguinte redação:
“Altera as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de
2011; 11.578, de 26 de novembro de 2007;
11.977, de 7 de julho de 2009; 10.188, de 12
de fevereiro de 2001; 10.150, de 21 de dezembro de 2000; 10.637, de 30 de dezembro de
2002; 9.636, de 15 de maio de 1998; 6.015, de
31 de dezembro de 1973; e 11.941, de 27de
maio de 2009.”
EMENDA Nº – PLENÁRIO
Dê-se ao art. 4o, do PLV n° 15, de 2012, a seguinte redação, suprimindo-se o art. 7o e renumerando-se
os subsequentes:
“Art. 4o A Lei n° 10.188, de 12 de fevereiro
de 2001, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 2o Para a operacionalização do Programa
instituído nesta Lei, fica a CEF autorizada a
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criar um fundo financeiro privado com o fim
exclusivo de segregação patrimonial e contábil
dos haveres financeiros e imobiliários destinados ao Programa.
§ 1o O fundo a que se refere o caput ficará subordinado à fiscalização do Banco Central do
Brasil, devendo sua contabilidade sujeitar-se
às normas do Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional – Cosif, aos
princípios gerais de contabilidade e, no que
couber, às demais normas de contabilidade
vigentes no País.
§ 2o O património do fundo a que se refere o
caput será constituído:
I - pelos bens e direitos adquiridos pela CEF
no âmbito do Programa instituído nesta Lei; e
II - pelos recursos advindos da integralização
de cotas.
........................................................................
§ 8o Cabe à CEF a gestão do fundo a que se
refere o caput e a proposição de seu regulamento para a aprovação da assembleia de
cotistas.”
EMENDA Nº – PLENÁRIO
Dê-se ao caput do art. 8o do PLV n° 15, de 2012,
a seguinte redação:
“Art. 8º O inciso II do art. 31 da Lei n° 9.636,
de 15 de maio de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:”
Sr. Presidente, solicito, por fim, uma ligeira retificação das emendas de redação propostas no parecer
previamente distribuído. Esse ajuste torna-se necessário em face de dois erros materiais verificados na
transcrição do texto oriundo da Câmara dos Deputados.
Num dos casos, ao aglutinar a redação dos arts. 4º e
7º do PLV, por tratarem de uma mesma norma legal,
deixou-se inadivertidamente de reproduzir uma parte
do art. 4º, a que promove a inclusão do art. 2º, “a”, e
3º, “a”, da Lei nº 10.188, de 2001. No outro, trata-se de
um erro de digitação. Ao mencionar o disposto, alterado, no art. 31, da Lei nº 9.636, de 1998, registrou-se
inciso II quando, na verdade, o PLV refere-se ao inciso III. São correções simples, mas importantes para
salvaguardar o sentido do próprio parecer, qual seja o
de manter, sem alteração de mérito, o texto aprovado
na Câmara dos Deputados.
Esse é o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador Gim Argello, 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 nº 1, e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão com
as Emendas nºs 29 a 31 de redação com as retificações propostas pelo relator revisor.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Passamos à discussão do mérito da matéria.
Senador José Agripino inscrito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer um comentário
breve sobre essa medida provisória.
Na verdade, ela trata de assuntos que são conexos. Eu não diria que se trataria de uma medida provisória guarda-chuva, com assuntos que não têm nada
que ver uma coisa com a outra, a exemplo do que já
recebemos nesta Casa e votamos contra.
Neste caso, não. É uma medida provisória que
trata de assuntos importantes e todos eles conexos
uns com os outros.
Um assunto que reputo importante é a ampliação
em R$500 milhões do limite de financiamento do BNDES para empresas, produtores rurais e empresários
individuais vítimas de desastres decorrentes de seca
ou de enchentes em dezembro de 2011 e janeiro de
2012, uma coisa apropriada e urgente.
Repasse de recursos do PAC para obras de
saneamento básico. As prefeituras, os governos dos
Estados executam obras de saneamento com recursos emprestados basicamente da Caixa Econômica
Federal.
Em boa hora, o PAC vai destinar recursos para
saneamento básico, vai destinar recursos para saneamento básico tomando uma precaução com relação
à identificação das responsabilidades do saneamento
básico quer seja unidade federada Estado ou Município.
A medida provisória amplia valores de financiamento para o programa Minha Casa Minha Vida, eleva o teto de financiamento, e parcela débitos de PIS e
Pasep em até 180 meses para Estados e Municípios.
São, portanto, matérias importantes que vão trazer
benefícios a entes federados, a programas importantes como o de saneamento básico, a investimentos em
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áreas que foram atingidas por seca ou por enchente
e, por essa razão, o nosso voto é a favor.
Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, encerro a discussão.
Votação do projeto de lei de conversão que tem
preferência regimental, sem prejuízo das emendas do
Relator revisor.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria foi aprovada.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 29 a
31, de redação, com as retificações propostas pelo
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 do Relator revisor, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas a ela apresentadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 815, DE 2012
Redação final do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2012 (Medida Provisória
nº 561, de 2012).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2012 (Medida Provisória nº 561, de 2012), que altera as Leis nºs
12.409, de 25 de maio de 2011, 11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977, de 7 de julho de 2009, 10.188,
de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro
de 2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 9.636,
de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, consolidando as Emendas nºs 29, 30 e 31,
de redação, e as retificações propostas pelo Relator-Revisor, aprovadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de julho de
2012.
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ANEXO AO PARECER Nº 815, DE 2012
Redação final do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2012 (Medida Provisória
nº 561, de 2012).
Altera as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de
2011, 11.578, de 26 de novembro de 2007,
11.977, de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12
de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, 9.636, de 15 de maio de 1998, 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, e 11.941, de 27
de maio de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 12.409, de 25 de maio
de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º É a União autorizada a conceder subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
sob a modalidade de equalização de taxas de
juros, em operações de financiamento contratadas até 31 de dezembro de 2012 destinadas
a capital de giro e investimento de sociedades
empresariais, cooperativas, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais, localizados
em Municípios atingidos por desastres naturais que tiverem a situação de emergência ou
estado de calamidade pública reconhecidos
pelo Poder Executivo federal, nos termos da
Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e
relacionados em ato editado na forma do regulamento.
§ 1º O valor do total dos financiamentos a que
se refere o caput é limitado ao montante de até
R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
........................................................................
§ 6º A equalização de juros de que trata o caput deverá priorizar as operações de financiamento contratadas por agricultores familiares
e pequenos produtores rurais e será paga se
os reconhecimentos federais forem realizados
com base em decretos municipais e estaduais editados a partir de 1º de janeiro de 2010.
§ 7º Ficam suspensas as exigências de regularidade fiscal previstas no art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, no § 1º
do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715, de 22 de
novembro de 1979, na alínea c do inciso IV
do caput do art. 1º da Lei nº 7.711, de 22 de
dezembro de 1988, na alínea b do art. 27 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, no art.
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1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de 1995,
e na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 195
da Constituição Federal, nas contratações de
operações de crédito a que se refere o caput,
bem como para operações de crédito, liberação
de qualquer ativo ou substituição de crédito por
títulos, que visem ao beneficiário a destinação
exclusiva para pagamento de débitos para com
a União, por intermédio de órgãos da administração direta, autarquias ou fundações.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 11.578, de 26 de novembro de
2007, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
7º-A e 7º-B:
“Art. 7º-A. Os serviços públicos de saneamento
básico prestados por entidade da administração indireta dos Estados, por meio de concessão outorgada em caráter precário, com prazo
vencido ou que estiverem em vigor por prazo
indeterminado, poderão ser contemplados com
os recursos públicos do PAC, desde que incluam no termo de compromisso previsto no art.
3º os seguintes requisitos adicionais:
I – anteriormente à assinatura do termo de
compromisso, celebração de convênio de cooperação entre os entes federativos que autorize a gestão associada de serviços públicos; e
II – celebração, até 31 de dezembro de 2016,
entre os entes federativos ou suas entidades,
de contrato de programa que discipline a prestação dos serviços.
§ 1º O convênio de cooperação firmado a
partir da data de publicação desta Lei deverá
conter cronograma fixando os prazos para o
cumprimento das condições previstas no art.
11 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
que deverão estar atendidas na data de celebração do contrato de programa referido no
inciso II do caput.
§ 2º Para os convênios de cooperação firmados antes da data de publicação desta Lei, os
entes federativos e suas entidades deverão
apresentar ao órgão gestor dos recursos federais cronograma fixando os prazos para o
cumprimento das condições previstas no art.
11 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
que deverão estar atendidas na data de celebração do contrato de programa referido no
inciso II do caput.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se apenas
às relações entre entidades federativas nos ter-
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mos da gestão associada de serviços públicos
de que trata o art. 241 da Constituição Federal.
§ 4º Sem prejuízo do disposto no art. 6º, a
inobservância dos prazos e dos compromissos assumidos ensejará a responsabilização
dos agentes envolvidos, nos termos da legislação específica, bem como os Estados
serão responsáveis solidários até o seu total
cumprimento.”
“Art. 7º-B. Poderá ser objeto de contrato de
financiamento no âmbito do PAC a prestação
dos serviços públicos de saneamento básico
dos entes federativos e suas entidades que
atendam ao disposto no art. 7º-A.”
Art. 3º A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º.............................................................
........................................................................
II – participará do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR), mediante integralização
de cotas e transferirá recursos ao Fundo de
Desenvolvimento Social (FDS) de que tratam,
respectivamente, a Lei nº 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, e a Lei nº 8.677, de 13 de
julho de 1993;
................................................................”(NR)
“Art. 6º-A. As operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no
FAR e recursos transferidos ao FDS, conforme
previsto no inciso II do caput do art. 2º são limitadas a famílias com renda mensal de até
R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco
reais), e condicionadas a:
.......................................................
§ 3º Serão dispensadas, na forma do regulamento, a participação financeira dos beneficiários de que trata o inciso I do caput e a
cobertura a que se refere o inciso III do capta
nas operações com recursos advindos da integralização de cotas no FAR, quando essas
operações:
I – forem vinculadas às programações orçamentárias do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e demandarem reassentamento,
remanejamento ou substituição de unidades
habitacionais;
II – forem vinculadas a intervenções financiadas
por operações de crédito ao setor público, conforme hipóteses definidas no regulamento, e
demandarem reassentamento, remanejamento
ou substituição de unidades habitacionais; ou
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III – forem destinadas ao atendimento, nos casos de situação de emergência ou estado de
calamidade pública reconhecidos pela União,
a famílias desabrigadas que perderam seu
único imóvel.
§ 4º Exclusivamente nas operações previstas
no § 3º, será admitido atendimento a famílias
com renda mensal de até R$ 2.790,00 (dois
mil setecentos e noventa reais).
§ 5º Nas operações com recursos previstos
no caput:
I – a subvenção econômica será concedida
nas prestações do financiamento, ao longo
de 120 (cento e vinte) meses;
II – a quitação antecipada do financiamento
implicará o pagamento do valor da dívida contratual do imóvel, sem a subvenção econômica
conferida na forma deste artigo;
III – não se admite transferência intervivos de
imóveis sem a respectiva quitação.
§ 6º As cessões de direitos, promessas de
cessões de direitos ou procurações que tenham por objeto a compra e venda, promessa de compra e venda ou cessão de imóveis
adquiridos sob as regras do PMCMV, quando
em desacordo com o inciso III do § 5º, serão
consideradas nulas.
§ 7º Nas operações previstas no § 3º, a subvenção econômica será concedida, no ato da
contratação da unidade habitacional, exclusivamente para o beneficiário que comprovar a
titularidade e regularidade fundiária do imóvel
do qual será removido, do imóvel que foi destruído ou do imóvel cujo uso foi impedido definitivamente, quando nele esteja ou estivesse
habitando, na forma do regulamento.
§ 8º É vedada a concessão de subvenções
econômicas lastreadas nos recursos do FAR
ou do FDS a beneficiário que tenha recebido
benefício de natureza habitacional oriundo de
recursos orçamentários da União, do FAR, do
FDS ou de descontos habitacionais concedidos
com recursos do FGTS, excetuadas as subvenções ou descontos destinados à aquisição de
material de construção e aquelas previstas no
atendimento a famílias nas operações estabelecidas no § 3º, na forma do regulamento.” (NR)
“Art. 6º-B. .......................................................
........................................................................
§ 4º É vedada a concessão de subvenções
econômicas de que trata o inciso III do caput
do art. 2º a beneficiário que tenha recebido
benefício de natureza habitacional oriundo de
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recursos orçamentários da União, do FAR, do
FDS ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, excetuadas as
subvenções ou descontos destinados à aquisição de material de construção, na forma do
regulamento.” (NR)
“Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de
união estável, separação ou divórcio, o título
de propriedade do imóvel adquirido no âmbito
do PMCMV, na constância do casamento ou
da união estável, com subvenções oriundas
de recursos do orçamento geral da União, do
FAR e do FDS, será registrado em nome da
mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os
casos que envolvam recursos do FGTS.
Parágrafo único. Nos casos em que haja filhos
do casal e a guarda seja atribuída exclusivamente ao marido ou companheiro, o título da
propriedade do imóvel será registrado em seu
nome ou a ele transferido.”
“Art. 73-A. Excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS, os contratos em que
o beneficiário final seja mulher chefe de família, no âmbito do PMCMV ou em programas
de regularização fundiária de interesse social
promovidos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão ser firmados independentemente da outorga do cônjuge, afastada a aplicação do disposto nos arts. 1.647
a 1.649 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil).
............................................................... ”(NR)
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II – pelos recursos advindos da integralização
de cotas.
........................................................................
§ 8º Cabe à CEF a gestão do fundo a que se
refere o caput e a proposição de seu regulamento para a aprovação da assembleia de
cotistas.” (NR)
“Art. 2º-A. A integralização de cotas pela União
poderá ser realizada, a critério do Ministério
da Fazenda:
I – em moeda corrente;
II – em títulos públicos;
III – por meio de suas participações minoritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades de economia mistas federais excedentes ao necessário para manutenção de seu controle acionário.
§ 1º A representação da União na assembleia
de cotistas ocorrerá na forma do inciso V do
caput do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3
de fevereiro de 1967.
§ 2º O Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR), de que trata o inciso II do caput do art.
2º da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
terá direitos e obrigações próprias, pelas quais
responderá com seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do
Fundo, salvo pela integralização das cotas que
subscreverem.”
“Art. 3º-A. O FAR não contará com qualquer tipo
de garantia ou aval por parte do setor público e
responderá por suas obrigações até o limite dos
bens e direitos integrantes de seu patrimônio.”

Art. 4º A Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5º O art. 3º da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 2º Para a operacionalização do Programa
instituído nesta Lei é a CEF autorizada a criar
um fundo financeiro privado com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos
haveres financeiros e imobiliários destinados
ao Programa.
§ 1º O fundo a que se refere o caput será subordinado
à fiscalização do Banco Central do Brasil, devendo sua
contabilidade sujeitar-se às normas do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif),
aos princípios gerais de contabilidade e, no que couber,
às demais normas de contabilidade vigentes no País.
§ 2º O patrimônio do fundo a que se refere o
caput será constituído:
I – pelos bens e direitos adquiridos pela CEF
no âmbito do Programa instituído nesta Lei; e

“Art. 3º ............................................................
........................................................................
§ 7º As instituições que receberem valor indevido do FCVS em decorrência de informações
inverídicas prestadas na constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut) serão
cobradas, a qualquer época, na forma do § 5º
deste artigo, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei, ressalvado o disposto no §
11 deste artigo.
........................................................................
§ 11. As instituições que receberem títulos representativos da novação da dívida do FCVS,
relativos a contrato que, posteriormente, for
classificado como irregular no Cadmut, devido
à existência de outro financiamento concedido
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ao mesmo mutuário por instituição diversa daquela que concedeu o financiamento classificado como irregular, deverão ressarcir a União,
na forma a ser regulamentada pelo Conselho
Curador do FCVS, mediante um dos seguintes
critérios, na ordem que segue:
I – pagamento, perante o Tesouro Nacional,
em títulos da mesma espécie, representativos
da novação de dívida do FCVS;
II – pagamento em espécie, por meio de recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional,
quando não realizado o pagamento na forma
do inciso I;
III – na forma do § 5º deste artigo, sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei, no prazo definido pelo Conselho Curador do FCVS, quando
não realizado na forma prevista nos incisos I e II.
§ 12. Ato do Poder Executivo regulamentará
as situações em que poderão ser exigidas
garantias adicionais nas novações de dívidas
referidas neste artigo.” (NR)
Art. 6º O art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:
“Art. 8º ............................................................
........................................................................
XII – as receitas decorrentes de operações
de comercialização de pedra britada, de areia
para construção civil e de areia de brita.” (NR)
Art. 7º O inciso III do art. 31 da Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 31. ..........................................................
........................................................................
III – fundos públicos e fundos privados dos
quais a União seja cotista, nas transferências
destinadas à realização de programas de provisão habitacional ou de regularização fundiária
de interesse social;
............................................................... ”(NR)
Art. 8º O caput do art. 195-B da Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 195-B. A União, os Estados e o Distrito
Federal poderão solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de
parte ou da totalidade de imóveis urbanos
sem registro anterior, cujo domínio lhe tenha
sido assegurado pela legislação, por meio de
requerimento acompanhado dos documentos
previstos nos incisos I, II e III do art. 195-A.
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................................................................”(NR)
Art. 9º O art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
§ 1º-A. Excepcionalmente, os Estados e os Municípios em atraso no recolhimento de dívidas
relativamente ao PIS/Pasep vencidas até 31
de dezembro de 2008 poderão parcelar seus
débitos em até 180 (cento e oitenta) meses,
com redução de 100% (cem por cento) das
multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta
por cento) das multas isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e
de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal. Os requerimentos de adesão aos
parcelamentos de que trata esta Lei deverão
ser protocolados no prazo de até 60 (sessenta)
dias, a partir da data da publicação desta Lei.
.............................................................. ” (NR)
Art. 10. Revogam-se:
I – o § 3º do art. 6º da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;
II – o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.977, de 7 de
julho de 2009; e
III – o § 5º do art. 6º da Lei nº 11.977, de 7 de
julho de 2009.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Redação final.
Sem objeção? (Pausa.)
Nenhuma.
Declaro aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção presidencial.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, o Item 2 da pauta, por acordo dos
Líderes, fica para ser apreciado amanhã, na próxima
quarta-feira, como primeiro item da pauta.
Eu queria, Sr. Presidente, com a anuência de
V. Exª e de nossos Pares, que nós analisássemos os
Requerimentos de nºs 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e
21, por acordo de Liderança.
Se V. Exª concordar, nós gostaríamos de apreciar esses itens.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA)
– Eu peço a V. Exª para que seja colocada em pri-
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meira sessão de discussão a PEC da Música, Item
9 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A pauta continua trancada, porque temos a
medida provisória que é o Item 2 da pauta para a qual
não há acordo de liderança para votação hoje. As lideranças acordaram em votar amanhã.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Amanhã, votada a medida provisória, poderemos votar?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Amanhã, depois de votada a medida provisória,
poderemos então entrar nas outras matérias.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 13:
De acordo com o requerimento do Senador Pimentel, submeto a votos o Requerimento referente
ao item nº 13,
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, seja
ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
Em votação. (Pausa.)
Não havendo objeção, aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –Requerimento referente ao Item 14:
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,
além das Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida a Comissão de Direitos
Humanos e Legislativa Participação (registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição).
As Senadoras e os Senadores que estiverem
de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 630, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada, em ca-
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ráter definitivo, do Requerimento nº 513, de 2012, que
solicita seja o PLC 87 de 2011 (apensado ao PLS 329,
de 2011) submetido à oitiva da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, além das comissões constantes no despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído na ordem do dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 15:
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 522,
de 2012, do Senador Clésio Andrade, pedindo 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 Comissão de Assuntos
Econômicos (exclui do salário de contribuição valores
pagos em indenização de alimentação e transporte).
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimentos nºs 526 e 525, de 2012, solicitando que, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 8, seja também ouvida a Comissão de
Assuntos Econômicos.
O Senador Valdir Raupp é o autor. Ele também
pede que seja ouvida a Comissão de Desenvolvimento
e Turismo sobre o Projeto de Lei nº 8.
São os seguintes os itens:
Item 18:
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.
Item 17:
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 Eco-

278

30314 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nômicos (distribuição de recursos públicos federais
para a agricultura familiar).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos,
sem nenhuma objeção, são declarados aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – – Item 19:
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
536, de 2012, do Senador José Agripino, solicitando
também a tramitação conjunta do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nºs nºs 522, de 2007, 620, de 2011; e 182, de
2012, por regularem matéria correlata (ausência do
empregado ao serviço).
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 20:
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 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).
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 21:
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
576, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, além
das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, no Projeto de Lei nº 139, de 2012, seja
ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos
(proibição da venda de produtos de tabaco em determinados locais).
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há
uma medida provisória que ficou para amanhã. Com
isso, não podemos votar hoje, o que é uma pena, o
Projeto de Lei dos Conselheiros Tutelares do Brasil,
que ficou para amanhã.
Eu gostaria de avisar porque estão todos aqui,
representando o País todo. Estão visitando o Senado da
República. Esse projeto já foi aprovado na Câmara e é
terminativo aqui no Senado. Tal projeto traz melhorias,
mais de vinte vitórias para essa classe que realmente
precisa ser cuidada por este Congresso.
Amanhã, em meu nome, em nome do bloco União
e Força, em nome de todos os Senadores, em nome
deste Senado, convidamos vocês a estarem aqui novamente, porque a pauta ficou trancada por uma medida provisória. Mas o relator, o nobre Senador José
Pimentel, já está pronto para relatá-la amanhã.
Então, Presidente Sarney, eu gostaria que V. Exª
convidasse os conselheiros tutelares para retornarem
aqui amanhã.
Amanhã, será um dia consagrador para vocês. A
vitória não foi hoje, mas será amanhã. Com certeza,
vocês sairão do plenário do Senado com esta vitória
que já fizeram por merecer.
Parabéns aos conselheiros tutelares! E volto a
convidá-los, em meu nome, em nome do Renan, em
nome do Eduardo Braga.
Será votado amanhã, Renan. Ficou para amanhã. Então, só os estou convidando para que estejam
todos aqui novamente amanhã, para que possamos
sair daqui vitoriosos. Agradeço, também, a presença
da nossa querida Júnia.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Comissão de Constituição e Justiça votou o PLC nº
38, de 2012, que trata de cargos para Defesa. Aprovamos, também, o requerimento de urgência. Solicito
a V. Exª – há acordo dos líderes – que possamos votar
a urgência hoje, e o projeto possa entrar na pauta a
partir de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A leitura do requerimento deveria ter sido feita
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antes da Ordem do Dia, e a votação na Ordem do Dia.
Se não houver objeção, vou submeter a votos.
Consulto o Plenário se tem alguma objeção. (Pausa.)
Não havendo objeção, vou submeter ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
Nos termos do art. 336 do Regimento Interno, a
Presidência da República, que cria cargos em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superior –
DAS, gratificações representação, exercício de cargos
de confiança devidos a militares e gratificações de representação pelo exercício de funções destinadas ao
Ministério da Defesa.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO Nº 631, DE 2012
(Requerimento nº 46, de 2012 – CCJ)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, II, c/c art. 338, IV, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2012 (nº
7.784, de 2010, na origem), da Presidência da República, que cria cargos em comissão do Grupo-Direção
de Assessoramento Superiores – DAS, Gratificações
de Representação, Gratificações de Exercício em Cargos de confiança devidas a militares e Gratificações de
Representação pelo Exercício de Função, destinados
ao Ministério da Defesa.
Sala da Comissão, de julho de 2012. – Senador
José Pimentel.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria entrará na Ordem do Dia da próxima
quinta-feira.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, acabamos de votar na Comissão de
Constituição e Justiça, por unanimidade – quero ressaltar isso em plenário –, uma espécie de reforma do
ICMS. Tínhamos avançado com relação à partilha do
ICMS do comércio eletrônico, um comércio de mais de
vinte bilhões este ano. Avançamos com a compreensão da bancada de São Paulo, da Senadora Marta, do
Senador Eduardo Suplicy e do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, para que essa reforma fosse além do comércio eletrônico, do comércio não presencial e incluísse,
Sr. Presidente, todas as vendas para consumidor final,
evidentemente de outro Estado. Isso é muito importante,
porque faz justiça fiscal e, com isso, vamos contentar
os Estados menos favorecidos da Federação, os Estados consumidores.
De modo que foi feito um pedido de urgência
para a tramitação da PEC aqui, no Senado Federal. A
proposta que fazemos é a de que, como foi uma matéria consensual e significa avanço na área da reforma
tributária e do pacto federativo, seria importante que
votássemos, amanhã, o primeiro e o segundo turno,
dispensando os interstícios, porque a matéria iria para
a Câmara e, com isso, ganharíamos meses nesse calendário que, muitas vezes, Sr. Presidente, não atende
à expectativa que temos.
São muitas as matérias que o Senado vota e sai
na frente – eu queria cumprimentar V. Exª, pois a nossa
agenda está em dia, a nossa pauta está em dia –, mas
essas matérias não andam suficientemente, no limite
da cobrança da sociedade, na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... teve a oportunidade de informar que a nossa
pauta está trancada pela medida provisória, que é o
item 2. Amanhã, depois da votação da medida provisória, examinaremos essas outras matérias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passamos, agora, à apreciação do Requerimento nº 623, de 2012, de urgência, lido no Período
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do Expediente: Projeto de Lei da Câmara nº 180,
de 2008.
Em votação o requerimento.
Os Senadores e as Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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.
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
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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.
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
– 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
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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 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 signatá-
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rio o Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal,
para dispor sobre a exigência do diploma de
curso superior de comunicação social, 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto
vencido do Senador Eduardo Braga.
10
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).
11
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,
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de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).
12
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).
16
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 816, DE 2012
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 38, de 2012 (nº 7.784, de 2010, na Casa
de origem), de iniciativa da Presidência da
República, que cria cargos em comissão do
Grupo-Direção de Assessoramento Superiores – DAS, Gratificações de Representação,
Gratificações de Exercício em Cargos de
confiança devidas a militares e Gratificações de Representação pelo Exercício de
Função, destinados ao Ministério da Defesa.
Relator: Senador José Pimentel
I – Relatório
O Projeto de Lei sob exame, originário da Presidência da República, tem por objetivo criar, de acordo com o art. 1º, cargos em comissão e gratificações,
destinados ao Ministério da Defesa. Dessa forma, pelo
inciso I do dispositivo ficam criados os seguintes cargos de Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS): dez DAS-5; quarenta DAS-4, setenta e seis
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DAS-3; sessenta e sete DAS-2 e trinta e dois DAS-1.
Pelo inciso II, criam-se as seguintes Gratificações de
Representação (GR): vinte e quatro GR-4 e quatro
GR-3. Pelo inciso III, são criadas as seguintes Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança devidas
aos militares: cinco do Grupo A; cento e seis do Grupo
B e vinte e três do Grupo E. Finalmente, pelo inciso
IV são criadas Gratificações de Representação pelo
Exercício da Função, sendo: trinta e dois do Nível V e
sessenta e nove do Nível II.
O art. 2º submete o provimento dos citados cargos
e gratificações à prévia comprovação de disponibilidade
orçamentária, e o art. 3º determina que o provimento
dos cargos e a designação para as funções de confiança de que trata
a Lei que se quer aprovar são condicionados
à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme o disposto no § 1º do art. 169 da
Constituição.
A justificação da proposta, formulada na gestão
do Presidente Lula, menciona que seus termos resultaram de estudos efetuados no âmbito do Ministério
da Defesa que adotou como principais referências
as diretrizes estabelecidas por aquele Governo na
Política de Defesa Nacional e na Estratégia Nacional de Defesa. A primeira tem como meta preponderante a defesa do País de ameaças externas, e a
segunda é definida como o vínculo entre o conceito
e a política de independência nacional, de um lado,
e as Forças Armadas para resguardar essa independência, de outro.
Em seguida, lembra que a Pasta da Defesa recebeu, na época de sua criação, uma estrutura organizacional com um número de cargos em comissão e
de funções compatíveis com o tamanho então idealizado. Porém, ao longo do tempo, além de atuar na
missão originalmente confiada à instituição, coube-lhe
conduzir projetos de interesse governamental, o que
implica em ônus considerável para sua estrutura, que
se mantém inalterada desde a sua criação. Além disso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
não dispõe, em sua reserva técnica, dos quantitativos
correspondentes para remanejamento ao Ministério da
Defesa, e assim os cargos e gratificações mencionados
objetivam fortalecer diversas de suas áreas, bem como
instituir áreas novas necessárias ao bom desempenho
e ao pleno cumprimento de sua missão.
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Na Câmara dos Deputados, o Projeto recebeu
parecer favorável na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, e também na Comissão de
Finanças e Tributação, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária.
II – Análise
O Projeto atende às exigências constitucionais
relativas ao assunto, e em especial se fundamenta no
art. 61 da Constituição Federal que, no seu § 1º, inciso
II, letra a, atribui ao Presidente da República a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta
e autárquica ou aumento de sua remuneração. E, ainda, ao Congresso Nacional é confiada a competência
para dispor sobre todas as matérias de competência
da União, entre as quais a criação, transformação e
extinção de cargos (art. 48, inciso X).
Dessa forma, a proposta se insere plenamente
dentro de toda a sistemática adotada pela Lei Maior no
tocante à formação dos quadros de pessoal da administração pública, ou seja: o Poder Executivo deflagra
o processo legislativo para a criação dos cargos, e o
Poder Legislativo aprecia o projeto com posterior deliberação para sua aprovação ou rejeição.
No caso sob análise, a matéria merece acolhida
porque, além de enquadrada dentro dos limites constitucionais e jurídicos, revela-se meritória por seu intento
em dotar o Ministério da Defesa, instituição indispensável para o resguardo do País de ameaças externas
e para a garantia da paz, de elementos humanos suficientes para o ideal cumprimento de sua missão.
A justificação da iniciativa, com muita propriedade, evidencia que, com o passar do tempo, o número
de servidores do Ministério vem se mostrando insuficiente face às novas e crescentes tarefas confiadas à
entidade, resultando daí imprescindível a criação dos
cargos relacionados no seu art. 1º.
A justificação informa, ainda, que a Lei Orçamentária Anual de 2011 incluiria o projeto de Lei objeto da
proposta sob comento, para cumprimento de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, e no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2012.
Sala da Comissão, 3 de julho de 2012.
Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador
José Pimentel, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
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f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras,
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 816, de
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2012.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passamos à lista de oradores.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, pela
Liderança.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro, cumprimento o Senador Gim Argello pelo brilhante relatório apresentado à MP 561, já aprovada por
esta Casa. A Liderança do Governo, portanto, faz jus ao
brilhante relatório apresentado pelo nosso Vice-Líder
e Líder do Bloco União e Força, Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Brilhantíssimo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Brilhantíssimo. Mas, Sr. Presidente, também para dizer
da nossa alegria de poder, neste momento, saudar a
posição da nossa eminente Senadora Vanessa Grazziotin, que, durante o seu pronunciamento no dia de hoje
nesta Casa, coloca-se como candidata de consenso da
nossa aliança PMDB/PSD/PCdoB/PT/PP, entre outros
partidos, na cidade de Manaus, e a nossa companheira
Senadora Vanessa Grazziotin disputando, portanto, a
Prefeitura de Manaus, nesse arco de aliança.
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Pedindo escusas à oradora na tribuna, agradeço
a V. Exª, mais uma vez, pela gentileza de poder registrar esta manifestação de coração da nossa parte ao
povo do Amazonas e ao povo de Manaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores...
Não há problema algum, Líder, até porque já tivemos oportunidade de saudar a decisão da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem,
embora estivesse aqui em Brasília, cheguei à tarde e
não tive oportunidade de registrar a passagem dessa
data de extrema importância para o povo brasileiro e
para o povo baiano que é o Dois de Julho.
O nosso hino, o Hino da Bahia, que foi assim encaminhado para a Assembleia Legislativa para votação
de Hino ao Dois de Julho para Hino da Bahia, inicia-se
justamente dizendo assim:
Nasce o sol a 2 de julho
Brilha mais que no primeiro
É sinal que neste dia
Até o sol é brasileiro.
Nunca mais o despotismo [e é repetido esse
refrão]
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações.
Senador Magno Malta, V. Exª, que é nascido na
Bahia, conhece muito bem o hino ao Dois de Julho,
que é um hino da independência do Brasil e o hino
oficial da Bahia atualmente.
No dia 2 de julho, a Bahia comemora, em cortejo
cívico, sem dúvida nenhuma, o mais importante e popular cortejo cívico do Brasil: o dia em que vencemos
a guerra pela independência do Brasil, consolidada na
data de 2 de julho, na Bahia.
Essa peleja iniciou-se em 25 de junho de 1822,
na minha querida Cachoeira, quando a Câmara de
Vereadores da nossa cidade declarou D. Pedro I Regente do Brasil e o reconheceu como tal. Essa luta
se inicia ali com a resistência dos cachoeiranos, dos
santa-marienses, dos muritibanos, de todo o povo do
Recôncavo, que forma o Batalhão dos Periquitos e
atravessa o Recôncavo Baiano, indo terminar a luta
nas Campinas de Pirajá, hoje cidade de Salvador, reafirmando, um ano depois, após o grito de independência de D. Pedro I, em setembro, quando a luta no
território baiano prosseguia.

JULHO 2012

Julho de 2012

Em 2 de julho, as tropas brasileiras entraram em
Salvador, na época ocupada pelo exército português,
tomando de volta o domínio da cidade e consolidando a
vitória de toda a Nação brasileira pelas mãos dos baianos, porque, embora declarado independente desde
setembro de 1822, o Brasil ainda vivia sob o domínio
das tropas portuguesas em diversas províncias, especialmente na capital do País. Em 2 de julho, portanto,
os baianos venceram a guerra, com a participação de
pernambucanos, de piauienses, de índios, de negros,
de mulheres. Assim, essa festa cívica tem à frente do
seu desfile um caboclo e uma cabocla, significando
a natividade, a nacionalidade, o povo originário das
terras brasileiras.
E um fato ficou marcado desde o período do final
da década de 70. Foi quando, em 1978, as oposições
ao regime militar na Bahia lançaram a candidatura
do então Presidente do MDB baiano, Professor Doutor Rômulo Almeida, e nós decidimos nos incorporar
àquele desfile popular feito genuinamente pelo povo da
Bahia, pelo povo do Recôncavo, pelo povo do sertão,
pelo povo negro, que lutou com suas próprias mãos,
resistindo, com força armada, às tropas portuguesas.
Nós decidimos nos incorporar àquele desfile cívico e
passamos a sofrer a repressão policial, ano a ano, para
nos impedir de participar daquele desfile.
À frente, estava Rômulo Almeida, significando a
resistência, à época, do MDB baiano, do MDB brasileiro, que se colocava contra eleições que permitiam
apenas a existência de dois partidos, que se colocava
contra eleições, digamos assim, de cartas marcadas,
para afirmar que, naquela data histórica de 2 de julho,
quando os baianos definiram com armas a liberdade e
a independência do Brasil, nós, com Rômulo Almeida,
Chico Pinto, com os líderes da resistência democrática
na Bahia, também mantínhamos e manteríamos a luta
por liberdade e independência do Brasil.
E assim, ano a ano, repete-se esse cortejo popular. No trajeto por onde passaram as tropas e hoje
passa o cortejo do povo baiano, as casas são enfeitadas com as cores da Pátria e do Estado – verde e
amarelo, azul, vermelho e branco –, com as insígnias
das bandeiras da Bahia e do Brasil, expressando a
forte adesão popular e o respeito que o povo baiano
tem por sua data maior.
Nós lutamos pelo reconhecimento dessa data não
apenas como uma data para os baianos, mas também
como uma data para os brasileiros, porque foi naquele momento em que se consolidou a independência
do Brasil nas terras baianas, com a participação de
tropas de diversos Estados brasileiros, inclusive de
Minas Gerais.
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Portanto, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia
deixar de registrar a passagem dessa data neste Senado. No ano passado, tivemos a possibilidade de fazer
uma sessão especial, com a presença e sob a direção
do Presidente José Sarney e com a participação do
Governador Jaques Wagner, em que o Senado Federal homenageou essa tradição de luta do povo baiano.
E hoje aqui faço esse registro para reafirmar
que ontem, no desfile a que nos integramos, tendo o
Governador Jaques Wagner nos liderando, pudemos,
mais uma vez, afirmar o compromisso profundo com a
democracia daquele Governo e do nosso povo.
Manifestações de toda ordem existiram. Manifestações pró, manifestações contra as diversas questões
políticas que fazem parte da pauta nacional. Ambientalistas, capoeiristas, representações dos movimentos
negros, dos movimentos indígenas, dos movimentos
dos professores em greve nacional, dos movimentos
dos professores em greve no Estado, estavam todos
convivendo de forma absolutamente respeitosa e democrática com a existência de um Governo que respeita o povo da Bahia e, porque respeita, implantou a
democracia naquele Estado.
Portanto, eu quero registrar nesta Casa mais
uma passagem do Dois de Julho na Bahia, data essa
que saiu da representação cassada pelo Congresso
Nacional do nosso aeroporto. Certamente, este mesmo Congresso que tirou o nome do Aeroporto Dois
de Julho há de reconhecer a justiça da homenagem
feita pelo povo baiano, e o nosso aeroporto voltará a
se chamar Dois de Julho.
Também nesta Casa, caro Líder Renan, que compõe o colégio de Líderes, há um projeto da Deputada
Alice Portugal, transformando a data 2 de julho em
feriado nacional, o que precisa ser debatido por esta
Casa para que nós possamos dar tanto uma solução
a esse projeto, que já tramita há muito tempo e está
paralisado, preparado para vir à Mesa de votação,
quanto, se não for este o caso, encontrar um caminho
de negociação que faça com que haja o reconhecimento da data histórica do Dois de Julho pelo Congresso
Nacional, do heroísmo dos alagoanos, dos piauienses,
dos mineiros, dos baianos, que lutaram no território
baiano para consolidar a independência do nosso País
em 2 de julho de 1823.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
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Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Senador Casildo Maldaner, V. Exª tem a palavra.
Em seguida, falará o Senador Eduardo Lopes,
pela Liderança do seu partido.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente Marta Suplicy, caros colegas, hoje, pela manhã, na Comissão de Assuntos
Econômicos, tivemos um encaminhamento que nos
deixou, pelo menos, com mais esperança.
Passo a fazer a análise desse tema.
É preciso reduzir, simplificar e distribuir. Tenho
repetido à exaustão esse “mantra”: trata-se dos pilares
essenciais de uma ampla reestruturação da legislação
fiscal do Brasil. Mas, além disso, o contribuinte deve
ter ciência de quanto paga de impostos – tarefa hoje
impossível, levando em conta os mais de 85 tributos
vigentes, entre diretos e indiretos, na esfera federal,
estadual e municipal.
Por exemplo, alguém sabe que, quando compramos um carro, 43,63% do preço é composto por
tributos? Ou, quando compramos café, que pagamos
36,52% de impostos, ou ainda o sabão em pó, com
uma taxação de 42,27% de encargos?
Vamos ser sinceros, os consumidores, quando
adquirem um bem, um serviço, na realidade, não sabem quanto estão pagando ou quanto de imposto está
incluído nesse mesmo bem, ou nesse mesmo serviço.
Quando compra uma mercadoria, a maioria esmagadora dos consumidores, nós brasileiros, não sabem
quanto estão pagando.
Por isso, na manhã de hoje, como disse no início,
o Senado deu importante passo rumo à transparência fiscal, que pretende tirar o consumidor desta “era
de trevas”.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou
o PLS nº 76, de 2012, de autoria conjunta deste Senador e dos colegas João Capiberibe, Angela Portela
e Randolfe Rodrigues, que pretende informar os consumidores acerca dos tributos incidentes sobre bens
e serviços em nosso País.
No ano passado, tive oportunidade de propor
projeto de lei no mesmo sentido, que agora se une à
iniciativa conjunta. Seguimos agora para a Comissão
de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, onde terá
apreciação em caráter terminativo.
Também no ano passado, só para recordar, vim
alimentando essa ideia, em função das caminhadas
dos empreendedores do meu Estado, Santa Catarina,
principalmente dos jovens empreendedores, enfim, de
todos os movimentos que clamavam por transparência
naquilo que se arrecada, naquilo que está embutido
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nos produtos deste Brasil. Esse movimento foi crescendo, e aí estive com a assessoria do gabinete e com
a consultoria do Senado. Construímos uma proposta
para que, nos documentos fiscais, fossem embutidos
os valores que as pessoas pagam quando adquirem
um produto.
E, no fim do ano passado, começo deste, tive a
procura do eminente Senador Capiberibe, propondo
uma maneira de simplificarmos e, quem sabe, incluirmos alguns impostos, principalmente o IPI, na questão do Governo Federal; o ICMS, no governo estadual;
enfim, os serviços, nos Municípios, alguns impostos,
para que seja mais prático fazermos com que haja
transparência.
E eu acedi, com muita honra, à proposta do Senador Capiberibe, que propôs um encaminhamento
também este ano, em conjunto com o Senador Randolfe Rodrigues e também com a Senadora Angela
Portela. Subscrevemos, em conjunto, essa proposta,
porque eu sempre entendi que o sonho de uma pessoa, quando é sonhado por mais pessoas, é melhor
para tornar-se realidade.
Então, hoje de manhã, tivemos, na Comissão de
Assuntos Econômicos, o andamento dessa proposta.
Isso nos deixa, de certo modo, um pouco mais tranquilos para levarmos adiante essa tarefa em conjunto.
No ano passado, como eu disse, eu tive a oportunidade de propor o projeto.
A bem da verdade, a premissa do esclarecimento
do cidadão já é garantida pela Carta Magna, apesar
de não ter efetivo cumprimento. O projeto veio justamente regulamentar o §5º do art. 150 da Constituição
e garantir aos consumidores o devido esclarecimento.
Vale lembrar que, para evitar aumento de burocracia e consequente elevação de custos, ficam dispensadas das exigências as microempresas com faturamento
inferior a R$360 mil por ano e os microempreendedores
individuais. Acreditamos, nobres colegas, que a transparência fiscal, que já é uma realidade nos países da
União Europeia, nos Estados Unidos e entre alguns
dos nossos colegas do Mercosul, pode contribuir para
a conscientização do contribuinte brasileiro.
Tal conhecimento tem capacidade de gerar desdobramentos de grande relevância e impacto econômico
e social. Ao ter garantido seu direito de conhecer os
tributos que paga, o consumidor se dá conta de quanto,
efetivamente, de sua renda é destinada aos governos.
Desta forma, exercerá maior e mais consciente cobrança sobre seus governantes, num ciclo de construção
de cidadania e participação popular.
No momento em que nós podemos especificar
os valores no documento fiscal, em que o consumidor
sabe quanto está pagando, que em um produto de
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R$100,00, está pagando R$40,00, R$45,00, R$35,00
só de encargos que vão para os governos, ele se torna
um fiscal. Ele vai despertar, vai pedir mais documentos
no momento de comprar alguma coisa; ele vai exigir o
documento fiscal. E, ao exigir o documento, vai haver
o quê? Vai-se formalizar, vai-se evitar, então, a economia informal. E, havendo isso, essa formalização da
arrecadação vai crescer. Com isso, o próprio Governo
tem condições maiores de baixar os impostos.
Com isso, abaixaremos, e todo o mundo trabalhando na formalidade, cresce a arrecadação e pode-se baixar a carga, sem dúvida alguma. Essa é uma
das finalidades, porque o próprio consumidor vai estar
ativo, vai estar informado e vai ter o grande interesse, vai ser o grande fiscal nessa questão. Os próprios
empresários farão questão de ter o Código de Defesa
do Contribuinte, porque hoje dizem que o contribuinte,
em relação ao Fisco, fica desamparado. O Fisco hoje
dá a carta e joga de mãos, na verdade é isso que vem
ocorrendo no Brasil, o Fisco dá a carta e joga de mãos.
Ele cria as maneiras, cria as formalidades e aí, muitas
vezes, o contribuinte fica numa defensiva, e nós queremos é que haja igualdade.
Em outra ponta, podemos prever um real incremento na arrecadação de tributos. Ao se dar conta da
parcela que compõe o preço final, o consumidor exigirá
a emissão da nota ou cupom fiscal, pois sabe que, se
não o fizer, o recurso irá para os bolsos do sonegador,
ao invés de ganhar seu destino adequado e transformar-se em obras e melhorias públicas.
O princípio da transparência deve permear toda
a atividade pública – a Lei de Acesso à Informação é
exemplo inequívoco de que caminhamos neste rumo,
consonantes com o anseio social. A informação sobre
os impostos incidentes em bens e serviços não pode
ficar de fora do processo de construção da cidadania.
Trago, nobre Presidente Marta Suplicy, caros
colegas, essas considerações em virtude do encaminhamento do avanço que houve hoje na Comissão de
Assuntos Econômicos, com os colegas, os Srs. Senadores Capiberibe, Randolfe Rodrigues, Angela Portela
e com a relatoria que houve da eminente Senadora
Lídice da Mata.
Quero registrar o relatório da Senadora Lídice da
Mata, da nossa Bahia, que, inclusive, ainda há pouco
fez loas, quando da independência, à resistência da
Bahia. A independência da Bahia apenas se concretizou
no dia 02 de julho, não na mesma data do Brasil em
geral. Então, a resistência da Bahia em relação a isso.
Por isso, quero também deixar aqui os nossos
cumprimentos à Senadora Lídice da Mata, à Comissão de Assuntos Econômicos, com os avanços que
nós estamos tendo.
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Oxalá isso avance, isso siga em frente para melhor
esclarecimento e participação de todo o Brasil nessa
questão. Acho que será importante para os consumidores, será importante para o Brasil e, com o tempo,
sem dúvida nenhuma, haveremos de fazer com que a
carga tributária desça no País, com a participação de
todos, com a formalidade.
São as considerações que trago, eminente Senadora Presidente Marta Suplicy, caros colegas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra o Senador Eduardo Lopes, que
falará pela liderança de seu partido.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª
Presidente.
Quero cumprimentar a todos que nos acompanham agora, seja aqui nas galerias, os Senadores, as
Senadoras, seja aqueles que nos acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado, pela Internet, enfim cumprimento a todos, como também quero cumprimentar,
de forma especial, e parabenizar a nossa cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, no meu Estado.
E eu, falando sobre isso, parabenizando o Rio de
Janeiro, não poderia deixar de falar aqui, nesta tribuna,
para todo o Brasil, desse prêmio, desse reconhecimento
à cidade do Rio de Janeiro, no último domingo, dia 1º.
O que pode existir de comum entre a Praça Vermelha, na Rússia, e o Palácio de Versalhes, na França?
Ou entre Brasília e o Taj Mahal, na Índia? A resposta é
que todos esses bens, entre centenas de outros, integram a lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura, a Unesco.
São sítios e monumentos de valor excepcional e
interesse universal, cujo desaparecimento constituiria
enorme perda para a humanidade.
Brasília foi agraciada com essa declaração há
25 anos por ser um marco da arquitetura e urbanismo
modernos, mas ela se destaca dos demais agraciados
por outras duas razões:
(*) por deter a maior área tombada do mundo,
com 112,5 quilômetros quadrados;
(*) e por ser o único bem contemporâneo que faz
parte da lista de Patrimônio Mundial.
E, para nossa alegria, no dia 28 do mês passado, a Unesco reafirmou a condição de Brasília como
integrante do Patrimônio Cultural da Humanidade, em
reunião realizada na Rússia.
Não sou especialista em arquitetura, mas a beleza da cidade me encanta. Vejo nela o traço criativo
do ser humano, cuja genialidade dá testemunho do
sopro divino que nos deu a vida.
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Talvez por isso as palavras de seu idealizador,
o urbanista Lúcio Costa, fiquem registradas na nossa
mente, quando ele diz que o projeto do Plano Piloto
foi inspirado e “nasceu do gesto primário de quem assinala um ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz.”
Parabéns a Brasília e ao povo brasileiro.
Mas os últimos dias foram pródigos no quesito
reconhecimento das belezas do Brasil. Dias após o
reconhecimento feito à Brasília, já em 1º deste mês,
no último domingo, a Unesco concedeu à “Cidade Maravilhosa”, à cidade do Rio de Janeiro, título inédito.
Senhoras e senhores, no último domingo, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade do
mundo a receber o título de “Patrimônio Mundial como
Paisagem Cultural Urbana”.
A candidatura foi inscrita em 2009. Em seu dossiê
se destacou a geografia diversa da cidade, justificando
sua importância e seu valor universal, principalmente,
pela soma da beleza natural com a intervenção humana.
Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, a
Presidenta Dilma afirma que essa conquista é:
Motivo de orgulho para todo o Brasil e um estímulo para que a cidade prossiga em sua trajetória de revitalização e crescimento, que tem
melhorado a vida de seus habitantes.
Com suas belezas naturais e a intervenção
criativa do homem em sua paisagem urbana,
o Rio encanta a todos que o visitam. O título
chega num momento em que o Rio de Janeiro
mostra ter competência e capacidade de gestão para sediar importantes eventos nacionais
e internacionais, como a Rio+20, realizada
há poucos dias, a Copa das Confederações,
onde será uma das sedes, a Copa do Mundo
de 2014 e, de forma muito especial, as Olimpíadas de 2016, que acontecerá toda ela na
cidade do Rio de Janeiro.
O Ministério das Relações Exteriores, ao noticiar
a satisfação do Governo brasileiro com a decisão, assim se pronunciou:
A Unesco considerou ser o Rio de Janeiro
exemplo único de interação entre o homem, a
cidade e a natureza, resultando em conjunto
de áreas públicas, jardins históricos, parques
e monumentos naturais que conferem valor
universal ao bem proposto, digno de ser partilhado por toda a humanidade e por todas as
gerações, no presente e no futuro.
O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
da UNESCO, ao avaliar a candidatura, ressaltou o fato
de “não constar, hoje, da Lista do Patrimônio Mundial
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qualquer paisagem cultural com a combinação de valores e atributos presentes no Rio de Janeiro”.
Creio firmemente que Deus nos fez a Sua imagem e semelhança. Portanto, estamos investidos do
Seu poder.
Já presenciei várias manifestações desse poder
do qual somos investidos. Na semana passada, dei o
testemunho de um deles: a descoberta, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, da
vacina contra a esquistossomose, a “doença do caramujo”. Duzentos milhões de pessoas no mundo estão
infectadas. Mais que a população brasileira! Outras oitocentas milhões correm o mesmo risco, o que significa
mais de 10% da população mundial. Assim, a vacina,
descoberta por cientistas brasileiros, em especial no
Rio de Janeiro, está trazendo a salvação de tantas vidas. Essa vacina evitará risco de morte, como falei, a
quase 12% da população mundial, uma vez que oitocentos milhões de pessoas vivem e correm o risco da
contaminação pela “doença do caramujo”.
Brasília, revela o autor do projeto arquitetônico
que lhe deu reconhecimento mundial, foi criada a partir
de um símbolo universal: o sinal da cruz, fruto de uma
genialidade na qual vejo a manifestação, sem dúvida,
da criatividade divina.
A cidade do Rio de Janeiro, cujas belezas naturais têm reconhecimento mundial, agora o recebe,
em mesmo nível, pela interação entre a obra do Criador, identificada pela sua exuberante topografia, com
os prodígios realizados pela criatura, que, creio eu, é
inspirado pelo poder em nós incutido pelo sopro divino.
Srªs e Srs. Senadores, estou convencido de que
Deus nos ama como Pai, nos ama a todos igualmente. Mas, por essas e outras razões compreendo que
nossos irmãos, espalhados pelos quatro cantos do
mundo, possam ter aí uma pontinha de ciúme, no bom
sentido, uma inveja, no bom sentido, da nossa cidade
maravilhosa, que é o Rio de Janeiro.
E nós fomos perguntados aqui por outros Senadores, companheiros, pares, assessores também de
Senadores, pessoas que trabalham na Casa, quando
sabem que eu sou Senador do Rio de Janeiro, logo
me dizem, logo falam da vontade, do desejo que têm
de conhecer essa cidade maravilhosa que é a cidade
do Rio de Janeiro.
Então, eu quero parabenizar Brasília pelo prêmio que já recebeu, pelo reconhecimento no dia 28
de junho, mas parabenizo o Rio de Janeiro por esse
reconhecimento no dia 1º de julho, último domingo.
Então, eu parabenizo o Rio de Janeiro, parabenizo o Brasil, lindo, maravilhoso, porque tenho certeza que cada Estado tem a sua beleza e nós podemos
dizer sim, como se diz muito em todo o mundo, mas
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especialmente o brasileiro, nós vivemos realmente
numa terra, num País abençoado por Deus. Então, eu
parabenizo o Rio de Janeiro.
E, por falar em Rio de Janeiro, cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, eu quero também,
mais uma vez, registrar aqui que, no sábado, dia 30,
nós encerramos uma série de convenções, visando as
eleições de 2012, visando as eleições de outubro, dia
07. E o Partido Republicano Brasileiro, o PRB, o qual
eu represento aqui a liderança do partido, e falando
em nome da liderança do partido, no último dia 30, nós
encerramos o ciclo das convenções do partido e, no
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, onde eu
sou vice-Presidente Estadual do Partido, Coordenador
Político do Partido no Estado, eu registro aqui que nós,
terminando as convenções, estamos com dezesseis
candidaturas à Prefeitura no Rio de Janeiro. Também
temos 25 candidaturas a vice-prefeito no Estado, fora
os apoios formais do PRB nas coligações. Também,
em praticamente todos os Municípios, nós temos candidaturas a vereadores.
Então, isso mostra o crescimento, o estabelecimento do PRB no Rio de Janeiro, em especial, mas
não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Foram realizadas convenções em todo o Brasil. Em São Paulo
foi homologada a candidatura do Celso Russomano
a Prefeito da capital de São Paulo, uma candidatura totalmente viável, uma candidatura que, segundo
os jornais, já aponta para um empate técnico com o
candidato do PSDB, o Serra. Então, nós vemos uma
grande possibilidade real de irmos ao segundo turno
e de lutarmos pela vitória na capital paulista. Da mesma forma, lá no Estado de São Paulo, o PRB também
terá candidaturas a prefeitos, a vereadores. Também
homologamos a candidatura do nosso Deputado Federal, Márcio Marinho, ex-Salvador, capital da Bahia.
Também em Contagem, uma grande cidade lá de Minas
Gerais – e vejo aqui o nosso Senador Aécio Neves –,
foi homologada a candidatura a Deputado Federal de
George Hilton. Em Sergipe, em Canindé, o nosso Deputado Federal Heleno Silva teve homologada a sua
candidatura à prefeitura da cidade.
Enfim, em todo o Brasil o PRB está disputando
mais ou menos trezentas prefeituras. Dessas trezentas prefeituras, trinta e duas cidades com mais de cem
mil habitantes. Então, nós cremos que essa eleição de
2012 vai marcar um grande passo, um grande crescimento do PRB em todo o Brasil.
Quero, aqui, parabenizar toda a militância do PRB,
todos os membros do PRB, os deputados federais, estaduais, os vereadores de mandato. Quero parabenizar
o nosso Ministro, o Ministro Crivella, que está à frente
do Ministério da Pesca, também lá representando o
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PRB e trabalhando com dedicação e com inteligência,
como lhe é peculiar. Quero, então, parabenizar o nosso
Ministro Crivella, em nome do PRB, e, de forma especial, o nosso Presidente Nacional, Dr. Marcos Pereira
que, de forma brilhante, vem organizando o Partido
desde que o assumiu, em maio do ano passado. Vem
organizando tudo isso, trabalhando. Agora, deixando
um pouco de lado as suas atribuições como Presidente
Nacional, vai deixar de visitar um pouco os Estados e
se dedicar a coordenar a campanha de Celso Russomano em São Paulo. Então, na pessoa do Presidente
Marcos Pereira, quero homenagear o PRB em todo o
Brasil. Parabéns, PRB!
Presidente, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Eduardo Lopes.
Com a palavra a Senadora Kátia Abreu. Desculpe-me, primeiro é a Senadora Ana Rita, como oradora
inscrita, e, em seguida, a Senadora Kátia Abreu, como
Liderança do seu partido, o PSD.
Pois não, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– V. Exª me inscreve como Liderança do PSOL, Presidente?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Inscrevo, Senador Randolfe.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Presidente, antes da minha companheira Ana Rita – por sinal muito feliz na tarde de
hoje, não só pela aprovação, mas também pela confirmação já de que, no dia de amanhã, nós teremos a
oportunidade de votar aqui o projeto de lei que institui
as cotas –, peço a ela dois minutinhos só para eu fazer o registro de uma importante batalha, de uma data
histórica, o nosso 2 de julho, referida até bem pouco
atrás com traços históricos muito bem acentuados pela
nossa Senadora Lídice da Mata.
Mas eu apenas queria deixar esse nosso registro
da importância desta batalha. A Bahia que conviveu
com batalhas pela independência até antes do 2 de
julho – é importante salientar isso –, com manifestações populares, como a Revolta dos Alfaiates, como
a Conjuração Baiana, com a participação no caso da
conjunção de intelectuais, membros do clero, dos negros, dos mestiços, dos índios e, principalmente, dos
pobres daquela Bahia.
Então, o 2 de julho marcado, ontem, mais uma
vez, como um momento histórico dos baianos, da nossa
luta pela independência e, permanentemente, o palco
das manifestações de todos os baianos, naquela importante caminhada da Lapinha até o Terreiro.
Então, eu queria que V. Exª pudesse acatar esse
nosso pronunciamento na íntegra e, de certa forma,
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também providenciar a publicação desta nossa manifestação acerca da do 2 de julho, data da independência da Bahia e, claro, componente decisivo também na
consolidação da independência do Brasil.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores. Como ocorre anualmente, milhares
de pessoas saíram na manha de hoje às ruas de Salvador para as comemorações pela Independência da
Bahia neste 2 de Julho, data da expulsão das tropas
portuguesas da Bahia em 1823.
É nesta data que os baianos festejam a libertação da Bahia e o resto do país a complementação da
independência do Brasil.
Em companhia do governador Jacques Wagner,
populares desfilaram do Pelourinho à Praça da Lapinha,
onde está o busto do general francês Pedro Labatu,
enviado de D. Pedro I para ajudar as tropas baianas a
finalmente expulsar da Bahia os portugueses comandados pelo brigadeiro Madeira de Mello.
Isso ocorreria somente quase um ano após o
Grito do Ipiranga, no histórico 7 de setembro de 1822,
em São Paulo, permitindo que finalmente se pudesse
comemorar, naquele 2 de julho, a totalidade da posse
do território brasileiro pelo Império do Brasil.
Desde a Inconfidência Mineira de 1789 as revoltas pela independência eram movimentos elitistas que
buscavam apenas a separação do Brasil de Portugal,
mas sem qualquer propósito de mudar as relações
econômicas e sociais vigentes na colônia.
Embora inspirados na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, no Brasil esses movimentos marginalizavam as camadas sociais
mais populares e no máximo alcançavam as camadas
médias da sociedade, como intelectuais, membros do
clero e setores militares.
Já na Bahia as lutas pela independência sempre
tiveram ampla participação popular.
Foi o caso da Revolta dos Alfaiates, movimento
também conhecido como a Conjuração Baiana, ocorrida
e sufocada nove anos depois da morte de Tiradentes.
A Conjuração Baiana teve efetiva participação
popular. Além de intelectuais e membros do clero,
dela participaram pretos, mestiços, índios, soldados
e pobres em geral.
Todos esses estratos sociais estavam representados na manhã de hoje na caminhada em Salvador.
Com essa composição social mais abrangente,
a revolta pretendia uma república acompanhada da
abolição da escravatura. Mas quando o movimento
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foi sufocado pelas tropas do governo, as lideranças
populares foram executadas enquanto os intelectuais
eram absolvidos.
Observa-se já ali a tendência na história do Brasil
de exclusão das camadas mais pobres da população
dos movimentos de libertação nacional. Quando não
a sua punição com mais severidade.
Isso explica o injusto quadro social que desde o
desembarque de Cabral só agora, nessa última década,
começa a ser corrigido de forma sistemática.
Iniciado três décadas antes do Sete de setembro
de 1822, o processo de independência do Brasil foi,
como vimos, muito além do grito do Ipiranga.
A independência da Bahia, que ela completou,
também não se esgotou na vitoriosa batalha de Dois
de Julho de 1823, quando um equivocado toque de
corneta colocou em debandada tropas portuguesas
três vezes mais poderosas do que as baianas.
A verdadeira independência da Bahia talvez ainda esteja por vir.
Dos 16,2 milhões de brasileiros que se encontram
em situação de extrema pobreza, segundo números do
IBGE que orientaram o Programa Brasil Sem Miséria,
boa parte deles está na Bahia.
São mais de 2,4 milhões de baianos que vivem
abaixo da linha da miséria, ou com uma renda mensal de R$ 70 reais. Eles são candidatos potenciais a
serem assistidos pelo programa.
Esse contingente representa 17% de toda a população do Estado, cerca de 14 milhões.
A Bahia é também o estado que tem mais famílias
participando do Programa Bolsa Família, totalizando
R$1,7 milhão de pessoas.
E a Região Metropolitana de Salvador concentra o maior número de desempregados das principais
metrópoles do país.
Esses números concedem à Bahia o lamentável
título de campeão nacional da pobreza, seguido pelo
Maranhão (1,7 milhão) e Ceará (1,5 milhão).
Juntos, os três estados respondem por 1/3 do número total de brasileiros que vivem na extrema pobreza.
Para sairmos desta situação, o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família não são suficientes.
A Bahia precisa fazer uma nova Conjuração Baiana para se colocar em pé de igualdade com os demais
Estados brasileiros.
Para isso precisamos não apenas lutar por uma
reforma tributária que permita ao Estado competir em
igualdade de condições com as outras unidades da
Federação, mas também participar com o peso proporcional de sua população de toda a riqueza produzida no país.
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Não é nossa intenção encobrir com este pronunciamento o caráter festivo do dia 2 de Julho.
Devemos sim comemorar, mas sempre de olhos
voltados para os ideais republicanos dos heróis e mártires da nossa história.
Afinal, quando lutaram pela independência da
Bahia eles vislumbraram também uma nação cujo povo
pudesse viver em condições não apenas de liberdade,
mas também de igualdade e de fraternidade.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro. V. Exª, então, não falará pela Liderança ou ainda continua sua
inscrição? (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senadora Marta.
Apenas para dizer para o Senador Walter Pinheiro
que, além do aniversário da Bahia, o dia de ontem foi o
aniversário da minha mãe. Então, quero aqui aproveitar
a oportunidade para parabenizá-la também.
Mas, Srª Presidente, prezadas Senadoras, prezados Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e público que aqui nos acompanha, ocupo a tribuna desta Casa hoje para relatar
minha participação na Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, e no
evento paralelo organizado pela sociedade civil global,
a Cúpula dos Povos.
Aproveito a oportunidade para tecer uma breve
análise do processo de discussão travado na Conferência, com destaque para a posição do Brasil, que
teve papel de protagonista nas articulações, com vistas a garantir um consenso possível num contexto
desfavorável, por conta da profunda crise econômica
internacional que tem servido de pretexto para a não
consolidação de avanços mais significativos da pauta
do desenvolvimento sustentável, sobretudo no que diz
respeito às responsabilidades dos países considerados
ricos, especialmente da Europa e dos Estados Unidos.
Na Rio+20, privilegiei um debate que considero
fundamental e que tem movido a minha atuação parlamentar: o desafio de construir um modelo de sociedade e de desenvolvimento que seja capaz de erradicar
a pobreza, as desigualdades sociais e econômicas e
as atuais assimetrias existentes entre homens e mulheres, por exemplo.
Por isso, fiz questão de participar do Fórum de
Líderes, que discutiu o “Futuro que as mulheres querem: Igualdade de gênero e empoderamento das Mulheres para o Desenvolvimento Sustentável”, atividade
promovida pela ONU Mulheres e pelo Governo brasi-
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leiro, que destacou a importância das mulheres para a
construção de um mundo sustentável, tendo em vista
que correspondemos à metade da população mundial,
fator determinante para assumirmos o compromisso
de influenciar na mudança do atual modelo de produção e consumo.
Ficou claro em todas as exposições e intervenções realizadas durante o Fórum que um futuro realmente sustentável depende da superação das desigualdades entre homens e mulheres, da erradicação
da pobreza e da miséria – que atinge principalmente
as mulheres negras e indígenas –, da necessidade de
garantir os direitos humanos e o empoderamento das
mulheres no acesso ao emprego, à alimentação, à terra,
aos recursos naturais e à biodiversidade e ao poder.
Aproveito para parabenizar a iniciativa do Governo
brasileiro, chefiado pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, que mais uma vez deu exemplo ao mundo, ao firmar um acordo com a ONU Mulheres, que estabelece
a cooperação Sul-Sul na área de igualdade de gênero.
O acordo, assinado pela diretora-executiva da
ONU Mulheres, Michelle Bachelet, e o ministro Marco
Farani, da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC,
pretende fazer avançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em programas nas áreas
de paz, segurança e proteção social. Serão investidos
três milhões de dólares, doados pelo Governo brasileiro, para a execução de programas em um período de
três anos, após a aprovação dos projetos nacionais.
Dito isso, compartilho agora parte das minhas
impressões sobre os debates da Rio+20, Conferência
da ONU, que trouxe o desafio de discutir os marcos
do desenvolvimento mundial e o novo pacto em defesa da sustentabilidade do Planeta, vinte anos após a
histórica Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Rio 92 ou Eco 92.
Destaco aqui a referência histórica que a Rio 92
teve para esse debate, pois foi a partir dela que se introduziu de maneira definitiva o conceito de desenvolvimento sustentável como um novo paradigma capaz
de gerar crescimento econômico, igualdade social e
sustentabilidade ambiental, indo além de uma visão
puramente preservacionista da natureza, predominante
em alguns setores até aquele momento, para um conceito mais amplo e abrangente, que traz consigo as
dimensões do social e do econômico. Além de desenhar de maneira brilhante o tripé do desenvolvimento
sustentável, a Eco 92 deixou como legado a Agenda 21
e as grandes convenções do clima e da biodiversidade.
Tenho convicção de que esse debate do desenvolvimento sustentável vem se tornando um fundamento
cada vez mais presente para a sociedade. Estamos
vivendo um momento histórico, fundamental para a
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humanidade, no qual temos total ciência da finitude
dos recursos naturais e, portanto, do desafio de forjar
um modelo de desenvolvimento que seja capaz de suprir as necessidades materiais da sociedade presente
sem comprometer as gerações futuras.
Temos ciência, ainda, de que o atual modelo de
desenvolvimento, com seu padrão de produção e consumo, é insustentável e que a finitude dos recursos
naturais e a sua escassez irão impor, cada vez mais,
limites ao crescimento econômico linear e sempre ascendente dos países desenvolvidos e dos países em
vias de desenvolvimento. Não é nada prudente insistirmos em um modelo socioeconômico que promove
uma relação da sociedade junto ao seu habitat de
forma predatória e imediatista, fazendo uso dos seus
recursos naturais desregrada e irracionalmente.
De acordo com a ONU, em 2030, o mundo precisará de 50% mais alimentos, 45% de mais energia
e 30% de mais água. O aumento de demanda, por
alimentos, energia e água, se dará num contexto de
profundas mudanças climáticas, que já estão alterando
diversas regiões do globo, causando inúmeras catástrofes naturais e colocando em risco a biodiversidade
do Planeta, a própria sobrevivência da humanidade.
É a partir desse plano de fundo que a ONU realizou a Rio+20, na tentativa de enfrentar os dilemas
para a consolidação de uma governança global e para
a criação de estruturas político-administrativas capazes de fazer o desenvolvimento sustentável entrar, de
fato, na agenda dos governos, da sociedade e das
corporações.
Para tanto, a Conferência apresentou ao mundo
seu documento base intitulado “O Futuro que Queremos”, que traz o conceito de economia verde no
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. O documento versa ainda sobre a
necessidade de fortalecer o marco institucional para
o desenvolvimento sustentável.
A alternativa apresentada para a solução do impasse colocado em relação ao desenvolvimento sustentável estaria na economia verde, a qual foi apresentada
como a fórmula capaz de gerar o bem-estar humano,
a equidade social, a redução dos riscos ambientais e
a escassez ecológica, a partir de um novo padrão de
produção e consumo sustentáveis, de novas tecnologias, novos mercados, novos empregos, novos produtos
e serviços, com um crescimento vigoroso, sustentado
em um novo modelo de desenvolvimento.
A adoção da economia verde como novo paradigma para o desenvolvimento sustentável coloca o
debate ambiental no plano econômico, marcando o
início de um processo de precificação da natureza,
que determina quanto custam a ação e a omissão dos
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Estados e das corporações, estando inclusos desde a
possibilidade de pagamento por serviços ambientais
até a negociação de crédito de carbono no mercado
financeiro.
À economia verde, o Brasil trouxe um importante ajuste conceituai ao debater a necessidade de um
modelo de economia inclusivo, com foco num ciclo de
desenvolvimento sustentável que permita a inserção de
milhares de pessoas à economia do consumo de bens
e serviços a partir de padrões sustentáveis e viáveis.
Colocamo-nos no debate com posição avançada
e ambiciosa, na defesa de um futuro com distribuição
de renda, com combate à pobreza e à miséria, com melhoria das qualidades de vida e trabalho, com respeito
às culturas e ao meio ambiente, com aprofundamento
da democracia e da participação social na definição e
implementação das políticas públicas, em oposição a
um conceito de economia verde meramente mercadológico e liberal proposto pelos países desenvolvidos.
O propósito da Rio+20 de formular um plano
para que a humanidade se desenvolvesse de modo a
garantir vida digna a todas as pessoas, administrando
os recursos naturais de modo que as gerações futuras
não sejam prejudicadas, não foi plenamente alcançado.
Mesmo com todo o esforço, notável habilidade e protagonismo do Brasil em todo o processo de negociação,
as metas assumidas pelos países foram pouco ousadas
e ambiciosas. Não houve consenso em questões centrais, como quem irá pagar a conta da transição para
um modelo de desenvolvimento sustentável global que
possibilite aos países mais pobres a adoção de tecnologias e práticas mais sustentáveis, como previsto
em um dos Princípios da Rio, criado em 1992, sobre
as “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”,
que significa que os países ricos devem investir mais
no desenvolvimento sustentável por terem degradado
mais o meio ambiente durante séculos e séculos.
A crise econômica que atinge os Estados Unidos
e a Europa é vista como um dos principais motivos que
tornaram o momento atual muito difícil para que fóruns
multilaterais assegurem avanços ou mesmo o cumprimento das resoluções aprovadas e consensuadas.
Esses limites e impasses em torno da Conferência Oficial que reuniu mais de 190 países no Rio
foram debatidos e questionados num fórum paralelo,
organizado pela sociedade civil global a Cúpula dos
Povos, que denunciou a incapacidade dos governos
de pensarem respostas à altura dos desafios postos
numa crise que não atinge apenas o sistema financeiro e a economia dos países, mas uma crise muito
mais grave e profunda que coloca em xeque o próprio
modelo civilizatório atual.
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A Cúpula dos Povos ainda questionou a proposta
de capitalismo verde apresentado na Rio+20, que pretende combinar a lógica do lucro com a preservação
ambiental, ou melhor, buscam transformar a preservação ambiental em fonte de lucro.
Srª Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
essa visão de economia verde, de mercantilização da
vida e da natureza foi amplamente criticada, chegando
a mobilizar mais de 80 mil pessoas de todo o mundo
nas ruas do Rio de Janeiro, durante a Marcha dos Povos, a qual eu tive a honra de participar, juntamente
com os movimentos sociais e a sociedade civil global.
Mesmo não tendo suprido todas as expectativas,
o grande legado da Rio+20 foi provocar o debate em
âmbito mundial, popularizando o tema e fazendo com
que os conceitos e princípios de um novo marco civilizatório, de uma nova geração, capaz de forjar novos
paradigmas e padrões de desenvolvimento, ganhem,
cada vez mais, força na sociedade.
Era isso, Srª Presidenta, que eu tinha a dizer
com relação à Rio+20, realizada recentemente, da
qual tive oportunidade de participar, tanto do evento
oficial quanto do evento paralelo, organizado pela sociedade civil global.
Muito obrigada pela atenção.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.
Com a palavra a Senadora Kátia Abreu, que fala
pela liderança de seu partido.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, venho aqui
para repercutir um evento da maior importância que
nós vivemos no último dia 28 de junho de 2012, quando foi anunciado pela Presidente da República, com
a presença do Ministro da Agricultura e de várias personalidades do Brasil, do mundo rural, de governo, o
Plano Safra, o plano agrícola 2012/2013.
O que é o Plano Safra? É um conjunto de medidas
de apoio governamental direcionado ao financiamento
do setor agropecuário, dos micros, pequenos, médios
e grandes produtores do Brasil. É o Plano Safra que
financia o grande agronegócio deste País, sendo responsável por 37% do emprego nacional, por quase 40%
das nossas exportações, além de representar quase
25%, ou seja, um quarto do PIB nacional.
Houve um aumento considerável no volume de
crédito para o Plano Safra, e eu gostaria de parabenizar o Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro pelo seu
desempenho, pelo seu afinco, pela sua obstinação em
mostrar à União, ao Governo Federal, à Presidente
Dilma a necessidade desse aumento.
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O Ministro, oriundo do Rio Grande do Sul, sabe
o quanto sofreram os produtores rurais do sul do País
– Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, especialmente, sul do Mato Grosso do Sul – com uma seca
terrível, talvez uma das mais fortes dos últimos anos,
que fez com que os produtores tivessem uma baixa
rentabilidade nas suas lavouras e, é claro, um encolhimento dos seus recursos próprios. Isso fez com que
houvesse a necessidade da ampliação do Plano Safra,
e também a grande seca no Nordeste. Nós não podemos esquecer que a maior seca, uma das piores secas
dos últimos 40 anos, ocorreu no Nordeste neste ano.
Então, o recurso dos produtores diminuiu, minguou, e o Governo Federal precisou amparar, nessa
hora de dificuldades, os produtores do Brasil. O mais
importante é que esses recursos serão importantes
para aumentar a safra, para aumentar a quantidade
de toneladas de grãos colhidas no Brasil. Nós colhemos 161 milhões de toneladas, e esses recursos serão
suficientes para aumentarmos a safra em 170 milhões
de toneladas.
Muito mais do que os volumes, os recursos, os
prazos, os juros, eu gostaria aqui de dizer da nossa
alegria, do setor agropecuário brasileiro, porque esse
Plano Safra é um marco na vida dos produtores do
Brasil. Nós esperávamos essa mudança de paradigma nos últimos vinte anos, ou seja, mais de vinte anos
aguardando que pudesse haver uma modificação na
política agrícola brasileira. Por quê?
Porque essa política agrícola atual foi construída para uma agropecuária do passado e hoje nós nos
transformamos em grandes produtores mundiais, de
alta tecnologia, de grande eficiência e a política agrícola
brasileira não se desenvolveu na mesma velocidade e
de acordo com a necessidade do setor agropecuário.
Ainda é aquela política agrícola lá de trás, do início da
agropecuária, dos anos 70, dos anos 80 principalmente.
E nós precisávamos modernizar esse plano safra, nós
precisávamos modernizar a política agrícola nacional.
Qual é a consequência perversa dessa política
agrícola velha? A classe média rural brasileira estava
minguando, mas não porque estava subindo de patamar
para as classes A e B, mas descendo para as classes
D e E rural. Os brasileiros das cidades, urbanos, tiveram um aumento. Hoje mais de 50% dos brasileiros
das cidades estão na classe média. Mas, no campo,
tudo aconteceu oposto, ao contrário. A classe média
rural brasileira minguou e as classes D e E, que são
as de renda mais baixa, aumentaram. Isso trouxe um
prejuízo muito grande e uma concentração de renda.
A concentração no Brasil não é de terras. A pior
concentração que existe no Brasil é a concentração
de renda.
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Justamente por conta de uma política agrícola
que seja eficiente e atualizada para os dias de hoje,
precisamos contar com um pilar da maior importância:
o seguro agrícola.
Para que aqueles que nos ouvem tenham uma
ideia, nos Estados Unidos, 86% de todas as lavouras
americanas têm seguro agrícola, numa parceria dos
produtores com o governo americano. Aqui no Brasil,
diferentemente dos Estados Unidos, apenas 5% das
lavouras têm seguro. Se compararmos com os veículos segurados no País, caminhonetes e carros, de um
modo geral, chega a ser vergonhoso, porque nós somos uma atividade de alto risco, somos uma indústria
a céu aberto, contamos com a vontade da mãe natureza, que é muito voluntariosa e caprichosa, e com
5% de seguro agrícola apenas. E isso na última safra.
Apesar disso, nós demos um avanço. Esta é a
maior quebra de paradigma da safra deste ano: nós
aumentamos – o Governo Federal, com a proposta
da CNA e de todos os setores da agricultura – a área
segurada das lavouras do Brasil de 5% para 20% não
estamos no patamar que queremos, mas nós vamos
chegar lá.
Estivemos em audiência, por duas vezes, com a
Presidente Dilma, discutindo a política agrícola nacional. Conseguimos sensibilizá-la quanto a essa ausência
de seguro agrícola. Demonstramos a ela que não era
mais possível que uma das maiores, melhores e mais
baratas agriculturas do Planeta trabalhasse com tanta
insegurança financeira, como trabalhamos no dia a dia.
Os grandes produtores, aqueles que têm escala de produção, são grandes em escala, mas não em
tamanho de terras. Há muitos produtores grandes em
escala, como de produção de frango, de porco, de
frutas, mas esses têm propriedades pequenas. Como
também há produtores grandes em escala de produção
que sofrem menos, porque conseguem ter escala e,
portanto, conseguem se estabelecer em rede, fazem
seguros, e também trabalham o mercado futuro. Contudo, os médios produtores do Brasil, esses, sim, mais
precisam de nós. Precisam do Governo, precisam da
CNA, precisam do Congresso Nacional, porque essa
classe média rural brasileira conhece tecnologia, sabe
o que precisa ser feito, mas não tem escala de produção. Então, seus produtos são mais caros do que
aqueles que têm muita escala.
Ocorre que essa classe média rural não consegue
fazer mercado futuro, não consegue fazer um hedge –
que são derivativos –, para assegurar sua safra. Portanto, ela vem, a cada ano, empobrecendo cada vez
mais e declinando para a classe D e E.
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Então, esse é o pilar inteligente, porque, quanto
mais investirmos em seguro agrícola, menos recursos,
no futuro, precisarão ser investidos no crédito.
Nos Estados Unidos, como 86% das lavouras são
seguradas, o crédito rural é zero. O crédito rural não
é necessário, porque a iniciativa privada, os bancos
privados financiam a agricultura, pois sabem que há
seguro agrícola e que os produtores não terão dificuldade para pagar.
O que acontece com a iniciativa privada hoje?
Quando emprestam dinheiro para a agricultura, por ela
ser de alto risco, o juro é muito alto, e há dificuldade
de chegar à classe média rural brasileira. Normalmente, conseguem tomar esses recursos, além de caros,
escassos, apenas a classe A e B.
Com relação ao seguro agrícola, Srª Presidente Marta, gostaria de fazer uma ressalva, com muita justiça, à Ministra Gleisi Hoffman, que também é
nossa colega, Senadora pelo Paraná, e que foi uma
peça fundamental. A Ministra Gleisi Hoffman, da Casa
Civil, foi sensível, estudou a matéria com afinco, entendeu o que era o seguro agrícola e trabalhou duro
junto à Fazenda, que resistia bravamente contra o
seguro agrícola, por conta das distribuições dos recursos. Mas a Ministra conseguiu reunir argumentos
poderosos, importantes, consistentes para convencer
o Ministério da Fazenda a aumentar esses recursos
para o seguro agrícola.
O que nós éramos no passado? O lançamento
de um Plano Safra e um empurra-empurra de dívidas
rurais sem solução, porque todos eram tratados da
mesma forma; o Brasil inteiro como se fosse um só.
Então, às vezes, o prazo que é suficiente para mim não
é suficiente para um produtor, que, por acaso, poderia
ser o Senador Paulo Paim. Então, cada qual é um. Se
eu tenho a minha atividade, o meu plano de negócios
tem de ser específico para mim, porque, às vezes, eu
preciso só de cinco anos, mas, em compensação, o
Senador Paulo Paim, se fosse um produtor, poderia
precisar de dez anos.
Então, vamos ter uma central de riscos, transparente; não é obrigatória. Os produtores vão aderir
a essa nova política agrícola se quiserem. E eles,
então, colocarão o seu nome, a sua produção dos
últimos anos, o GPS de sua propriedade rural, quais
as suas atividades dos últimos anos. E nós teremos
uma central de transparência central e absoluta, porque hoje 99% dos produtores do Brasil trabalham na
pessoa física, não são pessoa jurídica, porque pagariam impostos que se tornariam inviáveis à produção
e à sua atividade.
O que nós estamos agora implementando, além
do seguro agrícola, é essa central de riscos, em que
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os produtores serão transparentes e, portanto, todos
aqueles que emprestam dinheiro para os produtores
saberão a sua capacidade de pagamento e conhecerão
também a sua capacidade de risco, se aquele cliente é um risco alto, um risco médio, ou um risco baixo.
Quando o cliente é constatado como um risco baixo,
o juro normalmente é menor. E o que acontece hoje?
Como não há transparência na vida dos produtores,
aqueles que emprestam dinheiro para os produtores
colocam juro para todo mundo lá em cima, como se
todo mundo fosse de alto risco.
Então, precisamos e vamos reverter essa situação. É um compromisso pessoal da Presidente Dilma
Rousseff, que disse a mim, pessoalmente, no tocante à política agrícola brasileira, nesse novo modelo
de política agrícola, que ela assumiria pessoalmente
todos os detalhes, até findar a implementação dessa política.
Nós ainda encontramos um rebaixamento dos juros, que era natural que acontecesse, era necessário
que acontecesse, pois o Governo baixou a taxa Selic,
e era necessário que saíssemos de 6,75% para 5,5%.
Mas o bom de tudo isso é que foi estabelecido
um fortalecimento para a classe média rural, a nosso
pedido, para que a classe média fosse vista com outros
olhos. Por isso, a classe média rural não ficou, Jayme
Campos, com juros de 5,5%; ficou com juros de 5%
ao ano, dando um tratamento diferenciado para essa
classe média.
Quanto aos benefícios para as classes D e E,
eu ainda não falei aqui porque ainda será lançado
amanhã, dia 4, o Pronaf, que é da agricultura familiar
e também dos empreendedores familiares. Então, esses recursos foram para as classes A e B e a classe
C rural deste País.
E, no que tange ao ABC, que é a agricultura de
baixo carbono, que são recursos para os produtores investirem em tecnologia para melhorarem a degradação
da terra, também os juros foram diminuídos, para que
possamos cumprir as nossas metas que foram feitas
em Copenhagen, em 2009, pelo Governo brasileiro, e
em lei aprovada pelo nosso Congresso Nacional.
Outra coisa importante foram os enquadramentos, Senador Jayme Campos, da classe média. Antes,
a classe média era considerada e tinha um limite de
R$400 mil. Essa classe média foi alterada para um limite de R$500 mil. O importante é que nós colocamos
ao Governo a importância de financiar todas as safras.
Como assim todas as safras? Nós temos regiões do
País como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Mato
Grosso, várias regiões do País, Rio Grande do Sul,
Paraná, onde temos três safras por ano. Nós temos
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três safras a cada quatro meses, porque essas áreas
são irrigadas.
Então, antigamente, o produtor recebia um custeio agrícola para uma das safras, e aqueles produtores que tinham três safras não tinham mais como
financiar essas duas outras safras. Isso também está
contemplado no novo plano agrícola, e foi – repito ‑
muito importante para a estabilidade dos produtores.
Retenção de matrizes, também com os mesmos juros de 5,5% para bovinos, caprinos, ovinos, suínos; e
o valor do seguro, que aumentou de R$250 milhões
para R$400 milhões, com um custo de 3%. Antes era
4%, passou para 3%.
Ainda implementaremos um forte aquecimento
nas empresas de seguro do País. Isso vai ser da maior
importância porque também gera esse emprego secundário, mas que também é muito importante.
Eu queria apenas mostrar e demonstrar aos senhores um estudo que foi feito pela CNA junto à Fundação Getúlio Vargas, no Censo Agropecuário de 2006,
e que foram números importantes no convencimento
junto ao Ministro da Agricultura, junto à Ministra Gleisi
Hoffmann e à própria Presidente Dilma, sobre a divisão
das classes rurais no País.
Nós temos um número desastroso e que precisamos reverter com a maior urgência. De cinco milhões
de produtores rurais que o Brasil tem, propriedades
rurais, 5,175 milhões, apenas 300 mil produtores, ou
seja, 5,8% dos produtores estão na classe A e B, Senador. Na classe C, nós temos apenas 15% dos produtores, que chegam a 800 mil; e, na classe D e E,
que é a mais pobre, nós temos 70% dos produtores,
que são 3,6 milhões de produtores. E, quanto a essa
classe D e E, 50% dela está no Nordeste brasileiro.
Assim, o que nós precisamos fazer?
As mesmas igualdades que nós procuramos na
cidade nós precisamos procurar também no campo. É
importante para o agronegócio brasileiro, para o seu
fortalecimento, que nós não transformemos o agronegócio numa ilha de prosperidade com um oceano de
pobreza em volta. Nós precisamos almejar a classe
média rural, assim como tem sido feito nas cidades,
com a estabilidade da economia desde o Plano Real
e os consecutivos planos econômicos que foram instalados no Brasil e que fortaleceram o equilíbrio econômico estável, trouxe o fortalecimento da classe média
urbana. Nós precisamos fazer o mesmo no campo.
Então, essa classe média rural hoje, que são 15%
dos produtores, que são 800 mil produtores, precisa
ser acrescida, rapidamente, em 30% nos próximos
cinco anos, fazendo com que a ascensão de classe
rural, da classe D e E, possa ser feita rapidamente com
esses mecanismos de política agrícola: seguro agrí-
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cola, subvenção direta na mão dos produtores e não
via traders, que ficam com recursos nas suas mãos,
tirando da mão dos produtores.
Aí eu preciso explicar como isso acontece, e que
é um ponto importante dessa política velha e que será
modificada.
Vamos lá: nós vamos ter a Central de Transparência, nós vamos ter o seguro da área plantada e nós
vamos ter a subvenção direta aos produtores. Mas é
um dinheiro novo? É um recurso novo?
Não. É um recurso velho. Nós só vamos tirar dinheiro da mão de meia dúzia e passar para a mão de
cinco milhões de pessoas, porque o formato da Conab, hoje, dos leilões dos Props e dos Preps, que são
feitos todos os anos, beneficia meia dúzia de traders,
e esses recursos não chegam a quem precisa. Então,
nós vamos inverter essa ordem: nós vamos usar os
mesmos valores de dinheiro, que são em torno de R$5
bilhões, só que, em vez de ir por um lado, vai para o
outro, fazendo justiça aos produtores. Como assim?
Nos já temos a Central de Transparência, com
todos os produtores ali declarados. Então, às vezes
ocorre uma diferença de preço, como aconteceu no
Rio Grande do Sul do Paim, com o arroz, que caiu de
preço, em torno de 18% caiu para 12% de preço de
mercado, empobrecendo os produtores rurais; se esse
mecanismo estivesse funcionando, Senador Paim, os
produtores teriam recebido rapidamente dos bancos,
diretamente nas suas contas, essas diferenças de
produto, e não precisariam fazer os leilões, nos quais
eles não são beneficiados.
Qual é o grande outro problema da política agrícola brasileira? Ela foca a produção, e não o produtor.
Ela foca os ovos, e não a galinha dos ovos de ouro.
Então, como a Conab e a política agrícola do Mapa
atuam em função do abastecimento e da produção,
tanto faz o leilão do arroz ser hoje ou ser daqui a 60
dias. Não tem problema os produtores quebrarem,
porque o arroz já foi colhido e está lá.
Então, essa política precisa ser modificada. Nós
precisamos reverter esse quadro e fazer com que,
nessa política, possamos aproveitar o dinheiro público
com eficiência, dando a quem precisa, que são os produtores da classe média rural brasileira e das classes
D e E. E é isso que vai acontecer.
Por que não vai para as classes A e B? Porque as
classes A e B fazem hedge, fazem derivativos, fazem
mercado futuro e não sofrem consequências dessa
depressão de preços, porque, quando elas plantam,
elas já venderam antecipadamente a sua safra há
muito tempo.
O Senador Jayme Campos me pede um aparte.
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O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Valorosa Senadora Kátia Abreu, V. Exª traz uma notícia
bastante oportuna e alvissareira para todos os produtores rurais, sejam grandes, médios e pequenos,
na medida em que o Governo acordou, em um bom
momento, buscar um novo modelo para o agricultor,
o pecuarista deste País. Essas pessoas sempre geraram riqueza, emprego e sobretudo têm demonstrado,
na balança comercial, que somos indiscutivelmente
os que temos alimentado a economia brasileira e
contribuído para o saldo da nossa balança. Todavia,
quando V. Exª aqui fala no seguro, é uma luta antiga, uma luta antiquíssima. Até que enfim, o Governo
agora melhorou a performance. Ou seja, de R$250
milhões, foi para R$400 milhões. Isso melhora e dá
mais tranquilidade, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Nordeste e em outras regiões do País.
E, particularmente, tenho uma tese, Senadora Kátia:
a de que precisamos diminuir os juros no Brasil. Em
que pese o que a senhora disse aqui, que diminuiu
de 5,5% para 5%, e que já houve avanço, mesmo assim os nossos juros ainda estão acima do patamar
de alguns países, sobretudo da Europa. De maneira
que quero cumprimentar V. Exª pela sua luta. Tenho
acompanhado V. Exª como Senadora, como Presidente da CNA, muito bem assessorada por uma equipe
que tem levantado, já há um ano e tanto, os números
e discutido com a Presidente Dilma. E ela entendeu
que algo tinha que ser feito para os nossos produtores. E é verdade o que V. Exª diz aqui sobre a classe
média do produtor rural, que diminuiu sobremaneira, e eles foram para as classes C e D. É verdade:
alguns foram para a classe E. Só poderá melhorar
essa performance com políticas agrícolas justas que,
acima de tudo, permitam ao cidadão viver no campo, dar o sustento e, se possível, crescer dentro da
sua propriedade. Parabéns, Senadora Kátia Abreu,
sobretudo por essa notícia que V. Exª dá a toda população brasileira que vive no campo, que contribui,
principalmente, com as riquezas produzidas todos os
dias por aquele homem que lavra a terra em nosso
Brasil. Parabéns, Senadora Kátia.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Eu que
agradeço, Senador Jayme Campos, pela sua fala que
representa um dos Estados mais produtivos do País,
que é um orgulho nacional, o Estado de Mato Grosso.
O Tocantins, meu Estado, se espelha muito no Mato
Grosso, pela sua competência e eficiência. Um dia o
Tocantins vai chegar lá. Estamos no caminho, mas,
logo, logo, também seremos um dos grandes produtores de grãos e de carne deste País. E V. Exª tem sido
uma força muito grande da bancada do agronegócio
aqui no Senado Federal.
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Muito obrigada pelas suas palavras.
Senador Sérgio, Paraná, estava agora comentando a respeito da importância da Ministra Gleisi Hoffmann nesse plano agrícola e também com relação
ao seguro agrícola. Ela foi uma peça fundamental, e
é importante que o seu Estado saiba disso, dessa eficiência e desse trabalho que ela executou.
O que queremos e o nosso objetivo é chegar em
2015 com 50% do território coberto com o seguro agrícola. Nós chegaremos, se Deus quiser, mais do que
os americanos – logo, logo – em breve.
Muito obrigada, Colegas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Kátia Abreu.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Deputado Vanderlei
Macris, como membro suplente, em substituição ao
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, ambos do
PSDB, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito destinada a “Investigar práticas criminosas
do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas
operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal,
nos termos que especifica”, conforme Ofício nº 661,
de 3 de julho de 2012, da Liderança do PSDB, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 661/212/PSDB
Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Indicação de Membro da Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vanderli
Macris, em substituição ao Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame, como membro suplente, para integrar
a comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada
a investigar práticas criminosas do Senhor Carlos
Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelsa operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal, nos termos
que especifica.
Respeitosamente, – Depuado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Deputado Domingos
Sávio (PSDB/MG), como membro titular, em substituição ao Deputado Fernando Francischini (PSDB/
PR), para integrar a Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito destinada a “Investigar práticas criminosas do
Senhor Carlos Augusto Ramos, vulgo Cachoeira, desvendadas pelas operações ‘Vegas” e ‘Monte Carlo’, da

JULHO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Polícia Federal, nos termos que especifica”, conforme
Ofício nº 689, de 3 de julho de 2012, da Liderança
do PSDB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 689/2012/PSDB
Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Domingos
Sávio, em substituição ao Deputado Fernando Francischini, como membro titular, para integrar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar
práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos,
conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira,
desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”,
da Polícia Federal, nos termos que especifica.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa, para integrarem a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, o
Deputado Newton Lima, como titular, e o Deputado
Jilmar Tatto, como suplente, nos termos do Ofício nº
82/PT, da Liderança do Partido dos Trabalhadores na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 82/PT
Brasília, 20 de março de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Deputado Newton Lima (PT/SP), como
membro titular na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em substituição ao Deputado Jilmar Tatto (PT/SP) e o Deputado Jilmar Tatto (PT/SP)
como membro suplente em substituição ao Deputado
Newton Lima (PT/SP).
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder do PT.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Presidente da Mesa do Congresso Nacional
fará publicar o respectivo ato.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 2012, de
iniciativa da Presidência da República, que autoriza a
criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias
de Defesa S. A. – Amazul e dá outras providências.
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É o seguinte o Projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2012
(Nº 3.538/2012, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Autoriza a criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. –
AMAZUL e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar,
em decorrência da cisão parcial da Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON, a empresa
pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
– AMAZUL, sob a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio
próprio e vinculada ao Ministério da Defesa, por meio
do Comando da Marinha.
§ 1º A cisão parcial da EMGEPRON dar-se-á
após deliberação de seu Conselho de Administração,
ouvido o Conselho Fiscal, e observará o procedimento
previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2º A cisão parcial da EMGEPRON dar-se-á pela
versão para a Amazul dos elementos ativos e passivos relacionados às atividades do Programa Nuclear
da Marinha – FNM.
Art. 2º A Amazul terá sede e foro na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, e prazo de duração
indeterminado, podendo estabelecer escritórios, dependências e filiais em outras unidades da Federação
e no exterior.
Art. 3º A Amazul será constituída pela Assembleia
Geral de acionistas, a ser convocada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 4º O capital social inicial da Amazul será
formado pela versão do patrimônio cindido da EMGEPRON, inclusive para atendimento ao disposto no
inciso II do caput do art. 80 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
Parágrafo único. O capital social da Amazul pertencerá integralmente à União.
Art. 5º A Amazul terá por objeto:
I – promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter tecnologias necessárias às atividades nucleares da Marinha do Brasil e do Programa Nuclear
Brasileiro – PNB;
II – promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter as tecnologias necessárias à elaboração de
projetos, acompanhamento e fiscalização da construção de submarinos para a Marinha do Brasil; e
III – gerenciar ou cooperar para o desenvolvimento
de projetos integrantes de programas aprovados pelo
Comandante da Marinha, especialmente os que se
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refiram à construção e manutenção de submarinos,
promovendo o desenvolvimento da indústria militar
naval brasileira e atividades correlatas.
Art. 6º Compete à Amazul:
I – implementar ações necessárias à promoção,
ao desenvolvimento, à absorção, à transferência e à
manutenção de tecnologias relacionadas às atividades
nucleares da Marinha do Brasil, ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos – PROSUB e ao PNB;
II – colaborar no planejamento e na fabricação
de submarinos, por meio de prestação de serviços de
seus quadros técnicos especializados, em razão da
absorção e transferência de tecnologia;
III – fomentar a implantação de novas indústrias
no setor nuclear e prestar-lhes assistência técnica;
IV – estimular e apoiar técnica e financeiramente
as atividades de pesquisa e desenvolvimento do setor
nuclear, inclusive pela prestação de serviços;
V – contratar estudos, planos, projetos, obras e
serviços relativos à sua destinação legal, visando ao
desenvolvimento de projetos de submarinos;
VI – captar em fontes internas ou externas recursos a serem aplicados na execução de programas
aprovados pelo Comandante da Marinha;
VII – celebrar outros contratos, convênios e ajustes considerados necessários ao cumprimento do seu
objeto social;
VIII – prestar serviços afetos à sua área de atuação;
IX – promover a capacitação do pessoal necessário ao desenvolvimento de projetos de submarinos,
articulando-se, inclusive, com instituições de ensino e
pesquisa do País e do exterior;
X – elaborar estudos e trabalhos de engenharia, realizar projetos de desenvolvimento tecnológico,
construir protótipos e outras tarefas afetas ao desenvolvimento de projetos de submarinos; e
XI – executar outras atividades relacionadas com
seu objeto social.
Art. 7º Fica a Amazul autorizada a participar minoritariamente de empresas privadas e empreendimentos
para a consecução de seu objeto social.
Art. 8º Constituem recursos da Amazul:
I – dotações orçamentárias;
II – recursos do Fundo Naval a ela destinados
pelo Comando da Marinha;
III – receitas decorrentes da exploração de direitos autorais e intelectuais;
IV – recursos provenientes do desenvolvimento
de suas atividades, de convênios, ajustes ou contratos;
V – rendimentos decorrentes de sua participação
em outras empresas;
VI – produtos de operações de crédito, comissões, juros e rendas patrimoniais;
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VII – doações, legados e receitas eventuais; e
VIII – recursos provenientes de outras fontes.
Art. 9º É dispensável a licitação para contratação
da Amazul pela administração pública para realizar as
atividades relacionadas ao seu objeto social.
Art. 10. A Amazul contará com uma Assembleia
Geral, será administrada por 1 (um) Conselho de Administração com funções deliberativas e por 1 (uma)
Diretoria Executiva, e contará, ainda, com 1 (um) Conselho Fiscal.
Parágrafo único. O estatuto social da Amazul definirá a composição, as atribuições e o funcionamento
dos órgãos societários da empresa.
Art. 11. O regime jurídico do pessoal da Amazul
será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e respectiva legislação complementar.
§ 1º A contratação de pessoal permanente da
Amazul far-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.
§ 2º O quadro inicial de pessoal da Amazul será
composto pelos atuais empregados da EMGEPRON
que desempenhem atividades no âmbito do PNM,
transferidos por sucessão trabalhista, sem caracterizar
rescisão contratual.
§ 3º Para os fins do disposto no § 2º, são consideradas atividades do PNM aquelas relacionadas ao
estudo, apoio, pesquisa, operação, desenvolvimento,
construção e manutenção de modelos, projetos, protótipos e unidades envolvendo o ciclo do combustível
nuclear e a geração nuclear para propulsão naval.
Art. 12. Para fins de implantação, a Amazul poderá realizar contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
§ 1º A contratação de pessoal por tempo determinado de que trata o caput, imprescindível ao funcionamento inicial da Amazul, será considerada como
necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme critérios definidos pelo Conselho de
Administração.
§ 2º A contratação a que se refere o caput observará o disposto no caput do art. 3º, no art. 6º, no
inciso II do caput do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e não poderá
exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
da data da criação da Amazul.
Art. 13. Sem prejuízo do disposto no art. 12 e
observados os requisitos e as condições previstos na
legislação trabalhista, a Amazul poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, cujos instrumentos terão a duração máxima de 2 (dois) anos,
mediante processo seletivo simplificado.
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§ 1º A contratação por tempo determinado somente será admitida nos casos:
I – de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo; e
II – de atividades empresariais de caráter transitório.
§ 2º O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser prorrogado apenas 1 (uma) vez e desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse
2 (dois) anos.
§ 3º O processo seletivo referido no caput deverá ser estabelecido no regimento interno da Amazul,
conterá critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer
caso, a ampla divulgação.
§ 4º O pessoal contratado nos termos deste artigo não poderá:
I – receber atribuições, funções ou encargos não
previstos no respectivo contrato;
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título
precário ou em substituição, para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança; e
III – ser novamente contratado pela Amazul, com
fundamento neste artigo, antes de decorridos 6 (seis)
meses do encerramento de seu contrato anterior.
§ 5º A inobservância do disposto neste artigo
importará na resolução do contrato, nos casos dos
incisos I e II do § 4º ou na sua nulidade nos demais
casos, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores.
Art. 14. Fica autorizada a cessão de servidores
e empregados públicos e a colocação à disposição de
militares à Amazul, independentemente da ocupação
de cargo em comissão ou função de confiança.
Parágrafo único. O período em que os militares
permanecerem à disposição da empresa será considerado, para todos os efeitos legais, como de efetivo
serviço em cargo de natureza militar.
Art. 15. Fica a Amazul autorizada a patrocinar
entidade fechada de previdência complementar.
Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput deste artigo poderá ser feito mediante adesão a
entidade fechada de previdência privada já existente.
Art. 16. Fica o Ministro de Estado da Defesa autorizado a designar peritos do Ministério da Defesa e
da EMGEPRON para a elaboração de laudo de avaliação da parcela do patrimônio da EMGEPRON que
será vertida, por meio de cisão parcial, para a Amazul, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
Parágrafo único. A competência prevista no caput pode ser delegada ao Comandante da Marinha.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.538, DE 2012
Autoriza a criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A –
AMAZUL e dá outras providências;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar,
em decorrência da cisão parcial da Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON, a empresa
pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
– AMAZUL, sob a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio
próprio e vinculada ao Ministério da Defesa, por meio
do Comando da Marinha.
§ 1º A cisão parcial da EMGEPRON se dará
após deliberação de seu Conselho de Administração,
ouvido o Conselho Fiscal, e observará o procedimento
previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2º A cisão parcial da EMGEPRON se dará pela
versão para a AMAZUL dos elementos ativos e passivos relacionados às atividades do Programa Nuclear
da Marinha – PNM.
Art. 2º A AMAZUL terá sede e foro na cidade de
São Paulo. Estado de São Paulo, e prazo de duração
indeterminado, podendo estabelecer escritórios, dependências e filiais em outras unidades da federação
e no exterior.
Art. 3º A AMAZUL será constituída pela Assembleia Geral de acionistas, a ser convocada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 4º O capital social inicial da AMAZUL será
formado pela versão do patrimônio cindido da EMGEPRON, inclusive para atendimento ao disposto no
inciso II do caput do art. 80 da Lei nº 6.404, de 1976.
Parágrafo único. O capital social da AMAZUL
pertencerá integralmente à União.
Art. 5º A AMAZUL terá por objeto:
I – promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter tecnologias necessárias às atividades nucleares da Marinha do Brasil e do Programa Nuclear
Brasileiro – PNB;
II – promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter as tecnologias necessárias à elaboração de
projetos, acompanhamento e fiscalização da construção de submarinos para a Marinha do Brasil; e
III – gerenciar ou cooperar para o desenvolvimento
de projetos integrantes de programas aprovados pelo
Comandante da Marinha, especialmente os que se
refiram à construção e manutenção de submarinos,
promovendo o desenvolvimento da indústria militar
naval brasileira e atividades correlatas.
Art. 6º Compete à AMAZUL:
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I – implementar ações necessárias à promoção,
ao desenvolvimento, à absorção, à transferência e à
manutenção de tecnologias relacionadas às atividades
nucleares da Marinha do Brasil, ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos – PROSUB e ao PNB;
II – colaborar no planejamento e na fabricação
de submarinos, por meio de prestação de serviços de
seus quadros técnicos especializados, em razão da
absorção e transferência de tecnologia;
III – fomentar a implantação de novas indústrias
no setor nuclear e prestar-lhes assistência técnica;
IV – estimular e apoiar técnica e financeiramente
as atividades de pesquisa e desenvolvimento do setor
nuclear, inclusive pela prestação de serviços;
V – contratar estudos, planos, projetos, obras e
serviços relativos à sua destinação legal, visando ao
desenvolvimento de projetos de submarinos;
VI – captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na execução de programas
aprovados pelo Comandante da Marinha;
VII – celebrar outros contratos, convênios e ajustes considerados necessários ao cumprimento do seu
objeto social;
VIII – prestar serviços afetos à sua área de atuação;
IX – promover a capacitação do pessoal necessário ao desenvolvimento de projetos de submarinos,
articulando-se, inclusive, com instituições de ensino e
pesquisa do País e do exterior;
X – elaborar estudos e trabalhos de engenharia, realizar projetos de desenvolvimento tecnológico,
construir protótipos e outras tarefas afetas ao desenvolvimento de projetos de submarinos; e
XI – executar outras atividades relacionadas com
seu objeto social.
Art. 7º Fica a AMAZUL autorizada a participar
minoritariamente de empresas privadas e empreendimentos para a consecução de seu objeto social.
Art. 8º Constituem recursos da AMAZUL:
I – dotações orçamentárias;
II – recursos do Fundo Naval a ela destinados
pelo Comando da Marinha;
III – receitas decorrentes da exploração de direitos autorais e intelectuais;
IV – recursos provenientes do desenvolvimento
de suas atividades, de convênios, ajustes ou contratos;
V – rendimentos decorrentes de sua participação
em outras empresas;
VI – produtos de operações de crédito, comissões, juros e rendas patrimoniais;
VII – doações, legados e receitas eventuais; e
VIII – recursos provenientes de outras fontes.
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Art. 9º É dispensável a licitação para contratação
da AMAZUL pela administração pública para realizar
as atividades relacionadas ao seu objeto social.
Art. 10. A AMAZUL contará com uma Assembleia
Geral, será administrada por um Conselho de Administração com funções deliberativas e por uma Diretoria
Executiva, e contará, ainda, com um Conselho Fiscal.
Parágrafo único. O estatuto social da AMAZUL
definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos societários da empresa.
Art. 11. O regime jurídico do pessoal da AMAZUL será o da Consolidação das Leis do Trabalho e
respectiva legislação complementar.
§ 1º A contratação de pessoal permanente da
AMAZUL far-se-á por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos, observadas as normas
específicas editadas pelo Conselho de Administração.
§ 2º O quadro inicial de pessoal da AMAZUL será
composto pelos atuais empregados da EMGEPRON
que desempenhem atividades no âmbito do PNM,
transferidos por sucessão trabalhista, sem caracterizar
rescisão contratual.
§ 3º Para os fins do § 2º, são consideradas atividades do PNM aquelas relacionadas ao estudo, apoio,
pesquisa, operação, desenvolvimento, construção e
manutenção de modelos, projetos, protótipos e unidades envolvendo o ciclo do combustível nuclear e a
geração nuclear para propulsão naval.
Art. 12. Para fins de implantação, a AMAZUL poderá realizar contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
§ 1º A contratação de pessoal por tempo determinado de que trata o caput, imprescindível ao funcionamento inicial da AMAZUL, será considerada como
necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme critérios definidos pelo Conselho de
Administração.
§ 2º A contratação a que se refere o caput observará o disposto no caput do art. 3º, no art. 6º, no
inciso II do caput do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e não poderá
exceder o prazo de vinte e quatro meses a contar da
data da criação da AMAZUL.
Art. 13. Sem prejuízo do disposto no art. 12 e
observados os requisitos e as condições previstos na
legislação trabalhista, a AMAZUL poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, cujos instrumentos terão a duração máxima de 2 (dois) anos,
mediante processo seletivo simplificado.
§ 1º A contratação por tempo determinado somente será admitida nos casos:
I – de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo; e
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II – de atividades empresariais de caráter transitório.
§ 2º O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser prorrogado apenas 1 (uma) vez e desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse
2 (dois) anos.
§ 3º O processo seletivo referido no caput deverá ser estabelecido no regimento interno da AMAZUL,
conterá critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer
caso, a ampla divulgação.
§ 4º O pessoal contratado nos termos deste artigo não poderá:
I – receber atribuições, funções ou encargos não
previstos no respectivo contrato;
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título
precário ou em substituição, para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança; e
III – ser novamente contratado pela AMAZUL,
com fundamento neste artigo, antes de decorridos 6
(seis) meses do encerramento de seu contrato anterior.
§ 5º A inobservância do disposto neste artigo importará na resolução do contrato, nos casos dos incisos
I e II do § 4º, ou na sua nulidade, nos demais casos,
sem prejuízo da responsabilidade dos administradores.
Art. 14. Fica autorizada a cessão de servidores
e empregados públicos e a colocação à disposição de
militares à AMAZUL, independentemente da ocupação
de cargo em comissão ou função de confiança.
Parágrafo único. O período em que os militares
permanecerem à disposição da empresa será considerado, para todos os efeitos legais, como de efetivo
serviço em cargo de natureza militar.
Art. 15. Fica a AMAZUL autorizada a patrocinar
entidade fechada de previdência complementar.
Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput deste artigo poderá ser feito mediante adesão a
entidade fechada de previdência privada já existente.
Art. 16. Fica o Ministro de Estado da Defesa autorizado a designar peritos do Ministério da Defesa e
da EMGEPRON para a elaboração de laudo de avaliação da parcela do patrimônio da EMGEPRON que
será vertida por meio de cisão parcial para a AMAZUL,
nos termos do art. 8º da Lei nº 6.404, de 1976.
Parágrafo único. A competência prevista no caput pode ser delegada ao Comandante da Marinha.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 2012.
MENSAGEM Nº 88, DE 2012
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
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do projeto de lei que “Autoriza a criação da empresa
pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. –
AMAZUL e dá outras providências”.
Brasília, 20 de março de 2012. – Dilma Rousseff.
E.M. Interministerial nº 00097/MD/MP/MF
Brasília, 20 de março de 2012
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei que autoriza a criação
da empresa AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de
Defesa S.A. e dá outras providências.
2. A criação da empresa pública AMAZUL se
dará mediante a cisão parcial da Empresa Gerencial
de Projetos Navais (EMGEPRON); ambas vinculadas
ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha, e adotará a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio
próprio, com capital pertencente integralmente à União.
3. A AMAZUL estará sujeita ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários.
4. Tal medida é necessária para o atingimento de
alguns dos objetivos traçados na Estratégia Nacional
de Defesa, que se insere no âmbito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento.
(i) Estratégia Nacional de Defesa
5. A Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada por meio do Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro
de 2008, estabelece uma série de conceitos e diretrizes
que devem ser observados para a consecução de seus
objetivos, os quais apóiam os objetivos estabelecidos
pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento.
6. Consoante o disposto no Decreto nº 6.703, de
2008, forte é o projeto de desenvolvimento que, sejam
quais forem suas demais orientações, se guie pelos
princípios da independência nacional, destacando-se
aquela alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e nuclear. Segundo o mencionado decreto,
“Não é independente quem não tem o domínio das
tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para
o desenvolvimento”.
7. Conforme detalhado a seguir, a criação da
AMAZUL tem como um dos principais objetivos exatamente o fomento e o desenvolvimento de um dos setores estratégicos já referidos, qual seja, o setor nuclear.
8. Isso porque o Decreto nº 6.703, de 2008, determina que:
O Brasil tem compromisso – decorrente da Constituição Federal e da adesão ao Tratado de Não-Proli-
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feração de Armas Nucleares – com o uso estritamente
pacífico da energia nuclear. Entretanto, afirma a necessidade estratégica de desenvolver e dominar a tecnologia nuclear. O Brasil precisa garantir o equilíbrio e a
versatilidade da sua matriz energética e avançar em
áreas, tais como as de agricultura e saúde, que podem
se beneficiar da tecnologia de energia nuclear. E levar
a cabo, entre outras iniciativas que exigem independência tecnológica em matéria de energia nuclear, “o
projeto do submarino de propulsão nuclear.”
9. Espera-se, com o desenvolvimento do projeto
do submarino de propulsão nuclear, “a nacionalização
completa e o desenvolvimento em escala industrial do
ciclo de combustível nuclear (inclusive a gaseificação
e o enriquecimento), e da tecnologia de construção de
reatores, para uso exclusivo do Brasil.”
10. Ademais, ainda de acordo com o Decreto nº
6.703, de 2008, uma das prioridades da Marinha do
Brasil é
(...) assegurar meios para negar o uso do mar
a qualquer concentração de forças inimigas
que se aproxime do Brasil por via marítima. A
negação do uso do mar ao inimigo é o conceito que organiza antes de atendidos quaisquer
outros objetivos estratégicos, a estratégia de
defesa marítima do Brasil. Essa prioridade
tem implicações para a reconfiguração das
forças navais.
11. O Decreto nº 6.703, de 2008, determina também que:
Para assegurar o objetivo de negação do uso do
mar, o Brasil contará com força naval submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais e
de submarinos de propulsão nuclear. O Brasil manterá
e desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos de propulsão convencional como
de propulsão nuclear. Acelerará os investimentos e as
parcerias necessários para executar o projeto do submarino de propulsão nuclear. Armará os submarinos,
convencionais e nucleares, com mísseis e desenvolverá capacitações para projetá-los e fabricá-los. Cuidará
de ganhar autonomia nas tecnologias cibernéticas que
guiem os submarinos e seus sistemas de armas e que
lhes possibilitem atuar em rede com as outras forças
navais, terrestres e aéreas.
12. Fica claro, portanto, que o desenvolvimento
do setor nuclear é de suma importância tanto para o
desenvolvimento quanto para a defesa do Brasil. Assim, como parte da estruturação das Forças Armadas,
mais especificamente no caso da Marinha do Brasil,
ficou estabelecido pelo Decreto nº 6.703, de 2008, que
em relação ao equipamento, o planejamento deverá

JULHO 2012

Julho de 2012

priorizar, com compensação comercial, industrial e
tecnológica, o projeto e a fabricação de submarinos
convencionais e de propulsão nuclear.
13. É importante destacar que o mesmo decreto
estabeleceu que o Ministério da Defesa, em coordenação com os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Ciência e Tecnologia, deverá
elaborar ato legal que garanta a alocação, de forma
continuada, de recursos financeiros específicos que
viabilizem o desenvolvimento integrado e a conclusão
de projetos relacionados à defesa nacional, cada um
deles com um pólo integrador definido, com ênfase
para o desenvolvimento e a fabricação, dentre outros,
de submarinos convencionais e de propulsão nuclear.
14. Para que a binômia Estratégia Nacional da
Defesa e Estratégia Nacional de Desenvolvimento seja
colocado em prática, entende-se necessária a criação
da AMAZUL, pelas razões a seguir expostas.
(ii) Programa Nuclear da Marinha
15. O Comando da Marinha desenvolve há alguns
anos, por intermédio do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), programa de capacitação
tecnológica voltada à propulsão nuclear naval, com o
intuito de adquirir a competência necessária para o
desenvolvimento de uma planta propulsora de submarino movido à energia nuclear. Tal programa, conhecido
como Programa Nuclear da Marinha (PNM), extrapola
a aplicação especificamente naval da energia nuclear,
já que envolve também o desenvolvimento de tecnologia capaz de contribuir para a construção de um reator nuclear nacional destinado à geração de energia
elétrica, proporcionando alternativa energética ao país.
16. Os resultados alcançados permitem assegurar, com alto grau de confiança, o sucesso desse
Programa, que possibilitará ao Comando da Marinha
melhor desempenhar sua missão constitucional. Cabe
ressaltar que seu desenvolvimento é em grande parte
nacional, no qual sobressaem a qualificação e a competência gerencial do pessoal envolvido, fator crítico
de seu sucesso.
17. O pessoal dedicado ao PNM é constituído,
em sua maioria, por empregados celetistas contratados
pela EMGEPRON, mediante a realização de concurso
público, de âmbito nacional, que trabalham no CTMSP,
por meio de contrato de prestação de serviço.
18. A EMGEPRON é uma empresa pública criada pela Lei nº 7.000, de 9 de junho de 1982, com o
objetivo de, entre outros, promover a indústria naval
brasileira e atividades correlatas, abrangendo, inclusive, a pesquisa e o desenvolvimento. Inicialmente, a
EMGEPRON era composta basicamente pelos empre-
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gados dedicados ao PNM; entretanto, com o passar
do tempo, foi incorporando empregados em função de
novas necessidades da Marinha.
19. Atualmente, a EMGEPRON conta com empregados dedicados a diversas áreas de atuação (fabricação de munição, reparos e construção naval, nuclear,
entre outras), todos submetidos a um único Plano de
Cargos e Salários (PCS), independente de sua especificidade, apesar de o mercado de trabalho ser distinto
e, na maioria das vezes, regionalizado.
20. Com a retomada do PNM, inserido em uma
visão de Estado – Programa Nuclear Brasileiro (PNB)
– e a intenção do governo de construir um submarino
com propulsão nuclear, sugere-se a criação de uma
empresa pública para abrigar as atividades inerentes
ao PNB (geração de energia para a propulsão naval –
laboratório de geração de energia nucleoelétrica e ciclo
do combustível), bem como aquelas necessárias ao
desenvolvimento do projeto de submarinos, inclusive
submarinos com propulsão nuclear.
(iii) Criação da AMAZUL
21. Em julho de 2008, o governo federal criou o
Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB). A função do Comitê é fixar diretrizes
e metas para o desenvolvimento do PNB e supervisionar sua execução. A Casa Civil da Presidência da
República coordenou as atividades do Comitê, com a
participação dos Ministérios de Minas e Energia; da
Ciência e Tecnologia; da Defesa; do Meio Ambiente;
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Fazenda;
das Relações Exteriores; e do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República.
22. Durante reunião desse Comitê, foi proposta
para a solução dos problemas relativos a recursos humanos a criação de uma empresa chamada AMAZUL.
Trata-se de uma empresa de altíssimo nível tecnológico, pois abrigará o pessoal envolvido nas atividades
nucleares e no projeto de submarinos.
23. A viabilização dos empreendimentos a seguir
depende totalmente da criação da AMAZUL:
a) construção e operação do Laboratório de
Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), primeiro reator nuclear de potência projetado e construído por brasileiros;
b) operação da Usina de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), unidade vital para o processo de
enriquecimento de urânio;
c) elaboração do projeto do primeiro Submarino
Nuclear Brasileiro (SN-BR), de alta complexidade técnica, cuja tecnologia é dominada por
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apenas cinco países: EUA, Rússia, Inglaterra,
França e China; e
d) elaboração do projeto e construção da fábrica de ultracentrífugas e outros – cabe ressaltar que a tecnologia de enriquecimento de
urânio é dominada por apenas nove países no
mundo, entre eles o Brasil; a construção dessa
fábrica permitirá suprir as necessidades das
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), responsável pelo enriquecimento de urânio para as
usinas de Angra dos Reis, e tornará o Brasil
autossuficiente nesse processo.
24. Temos vivenciado, nos últimos anos, a redução da força de trabalho por demissão voluntária (na
busca de melhores condições salariais), às vezes para
o próprio governo (carreira de C&T). Vale acrescentar
que as mesmas dificuldades encontradas para a manutenção de especialistas é sentida também para o
recrutamento de novos profissionais. A captação de
novos funcionários é fundamental para a continuidade
e a preservação da capacitação obtida na atividade
nuclear nos 28 anos de trabalho no PNM. O CTMSP
vem, ao longo desses anos, perdendo sua capacitação
com a saída de profissionais e a impossibilidade de
reposição em virtude de sua tabela salarial.
25. O sucesso do PNB, em especial do PNM, depende essencialmente da capacidade de preservação
do conhecimento já adquirido e de contínuo esforço num
programa de capacitação para o setor. Nesse aspecto,
é de fundamental importância a retenção dos atuais
empregados da EMGEPRON, afetos às atividades nucleares da Marinha, e da possibilidade de se captar,
no mercado de trabalho, novos profissionais qualificados para o desenvolvimento dos projetos relativos aos
PNB, PNM e projeto de submarinos.
26. A criação de uma empresa que possa proporcionar aos seus empregados condições semelhantes àquelas existentes no mercado de trabalho foi a
alternativa encontrada para a manutenção do pessoal
existente e a contratação de novos especialistas, o que
nos permitirá preservar o conhecimento já alcançado.
27. Levando-se em consideração o exposto até
o momento, a proposição de criação da AMAZUL se
justifica, ainda, pelos seguintes aspectos:
a) o benefício gerado com a criação da empresa vai muito além de suas finalidades, com
o desenvolvimento da tecnologia relacionada
com a propulsão naval e de projetos para a
construção de submarinos. O desenvolvimento
do Reator Multipropósito Brasileiro, em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN/CNEN), possibilitará àquele
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Instituto a produção de radioisótopos destinados à fabricação de radiofármacos, reduzindo
nossa dependência externa no que concerne
ao fornecimento do produto para clínicas e para
instituições dedicadas ao tratamento de doenças neoplásicas (câncer). Além disso, o Reator
Multipropósito Brasileiro instalado ao lado do
Centro Experimental de ARAMAR, em Iperó
(SP), servirá, também, para testes de materiais
nucleares (i. e. combustíveis nucleares avançados, instrumentação nuclear, dentre outros)
e para pesquisa científica. A AMAZUL proporcionará, ainda, assessoria técnica para a INB,
em empreendimentos relacionados com a produção, em escala industrial, de hexafluoreto de
urânio, reduzindo a dependência externa desse
produto, e para a fabricação de ultracentrífugas,
equipamentos, medidores, sensores e sistemas
periféricos, de forma a atender à necessidade
de combustível para o PNB, alcançando a independência na produção de urânio enriquecido
para as usinas nucleares do País;
b) a AMAZUL será uma empresa detentora
de tecnologia nuclear, que se prestará não só
a atender aos propósitos da END, mas, sobretudo, por seu caráter de ineditismo e pioneirismo, proporcionará arraste tecnológico e
novas demandas que estimularão a inovação
de processos e produtos por outras empresas
nacionais. As tecnologias desenvolvidas pela
empresa não estão disponíveis no mercado e
não são cedidas ou transferidas por quem as
detém. Pelo contrário, são fortemente protegidas e sobre elas se aplicam medidas cautelosas para evitar sua disseminação, com a
participação de organismos internacionais.
Trata-se, evidentemente, de conhecimento
sensível e estratégico que necessita ser desenvolvido (a custos elevados e com sacrifício),
preservado (mantendo-se o pessoal que o detém nos quadros da empresa) e protegido pelo
Estado brasileiro pela existência de inúmeros
interessados em lhes ter acesso;
c) o sucesso do PNM depende essencialmente da capacidade de preservação do conhecimento já adquirido e de um contínuo programa
de capacitação para o setor. Nesse aspecto
é de fundamental importância a retenção dos
atuais empregados da EMGEPRON, afetos às
atividades nucleares da Marinha e da possibilidade de se captar, no mercado de trabalho,
novos profissionais qualificados para o de-
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senvolvimento dos projetos relativos ao PNM
e aos projetos de submarinos;
d) a EMGEPRON exerce sua atuação em diversos setores que abrangem grande variedade de processos, desde os mais simples
até os mais complexos, tais como fabricação
de munição, reparos e construção naval, desenvolvimento de atividades nucleares e projetos de submarinos. Os processos relacionados com as atividades da AMAZUL serão
altamente complexos. Assim sendo, a criação
da AMAZUL permitirá conferir aos processos
mais complexos maior segurança e melhores
condições de preservação do grau de sigilo.
Evitará, também, o compartilhamento de locais de trabalho, que tende a gerar choque
de procedimentos (que no caso das tecnologias desenvolvidas pela AMAZUL devem ser
de controles extremamente rigorosos) ou redução do grau de rigor em função de hábitos
estabelecidos ao longo do tempo;
e) com a criação da AMAZUL as atividades
relacionadas ao PNM, que atualmente são desempenhadas pela EMGEPRON, passarão a
ser realizadas pela nova empresa. Tal fato se
justifica pela necessidade de aproveitamento
de pessoal extremamente especializado, que
já exerce as atividades no PNM, com o objetivo de concentrar numa única empresa a
capacitação no setor nuclear devido às suas
peculiaridades, complexidades e, sobretudo,
para melhor salvaguardar o conhecimento que
envolve tecnologia tão sensível. Ressalte-se
que na transferência de pessoal do quadro da
EMGEPRON para o quadro da AMAZUL serão
preservadas as mesmas funções para as quais
os empregados prestaram concurso público;
f) a criação de uma empresa para abrigar especificamente o pessoal afeto às atividades nucleares da Marinha e ao projeto dos submarinos
(que se prevê em tomo de duas mil pessoas)
permitirá gerenciamento mais eficaz das atividades relacionadas ao fator recursos humanos,
como formação, especialização, recrutamento e
treinamento, entre outros aspectos, contribuindo
para a retenção de conhecimento no setor, que
é o principal objetivo da iniciativa; e
g) após a cisão parcial, a EMGEPRON continuará exercendo suas atividades relativas à
obtenção e à manutenção de material militar
naval e às atividades subsidiárias e de apoio
às organizações militares da Marinha, permi-
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tindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da empresa.
(iv) Natureza Jurídica da AMAZUL
28. A AMAZUL será uma empresa pública, com
personalidade jurídica de direito privado, e terá por
finalidade:
a) promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter tecnologias necessárias às atividades nucleares da Marinha do Brasil e do PNB;
b) promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter as tecnologias necessárias à elaboração de projetos e ao acompanhamento
e fiscalização da construção de submarinos
para a Marinha do Brasil; e
c) gerenciar ou cooperar para o desenvolvimento de projetos integrantes de programas
aprovados pelo Comandante da Marinha, especialmente os que se refiram ao projeto e
à construção de submarinos, promovendo
o desenvolvimento da indústria militar naval
brasileira e atividades correlatas no domínio
da construção e manutenção de submarinos.
29. O quadro de pessoal da AMAZUL será composto por:
a) atuais empregados da EMGEPRON, dedicados ao PNM e transferidos para a AMAZUL, nos
cargos para os quais fizeram concurso público;
b) profissionais captados no mercado de trabalho, submetidos ao regime celetista, cujo
ingresso se dará, obrigatoriamente, por meio
de aprovação prévia em concurso público de
provas e títulos, nos termos do art. 37, inciso
II, da Constituição Federal, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão; e
c) militares da Marinha do Brasil e servidores
públicos civis postos à sua disposição.
30. O estatuto social da empresa estabelecerá
a organização, as atribuições e o funcionamento dos
órgãos de direção e de apoio que irão compor sua
estrutura.
31. Para a realização de suas atividades a AMAZUL poderá:
a) implementar ações necessárias à promoção,
ao desenvolvimento, à absorção, transferência
e manutenção de tecnologias relacionadas às
atividades nucleares da Marinha, ao Programa
de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e ao PNB;
b) captar, em fontes internas ou externas,
recursos a serem aplicados na execução de

Quarta-feira 4

307

30343

programas aprovados pelo Comandante da
Marinha;
c) colaborar no planejamento e na fabricação de submarinos, por meio de prestação de
serviços de seus quadros técnicos especializados, em razão da absorção e transferência
de tecnologia;
d) fomentar a implantação de novas indústrias no setor nuclear e prestar-lhes assistência técnica;
e) estimular e apoiar técnica e financeiramente
as atividades de pesquisa e desenvolvimento
do setor, inclusive pela prestação de serviços
por meio dos seus empregados especializados;
f) contratar estudos, planos, projetos, obras
e serviços relativos à sua destinação legal,
visando o desenvolvimento de projetos de
submarinos;
g) celebrar outros contratos ou convênios considerados necessários ao cumprimento de seu
objeto social;
h) firmar acordos para a obtenção de meios
necessários à execução de suas atividades;
i) fornecer ou prestar serviços afetos à sua
área de atuação;
j) participar minoritariamente de empresa privada e empreendimento para a consecução
de seu objeto social;
k) promover a capacitação do pessoal necessário ao desenvolvimento de projetos de
submarinos, articulando-se, inclusive, com
instituições de ensino e pesquisa do país e
do exterior;
l) prestar estudos e trabalhos de engenharia,
realizar projetos de desenvolvimento tecnológico, construir protótipos e outras tarefas afetas ao desenvolvimento de projetos de submarinos; e
m) executar outras atividades relacionadas
com os seus objetivos.
(v) Relevância e Urgência
32. Como mencionado anteriormente, a proposta
de criação da AMAZUL tem como objetivo viabilizar a
implementação de vários empreendimentos relacionados ao PNB, sendo indispensável à vigência imediata:
a) a construção e a operação do LABGENE;
b) a operação da USEXA;
c) a elaboração do projeto do Submarino Nuclear (SN);
d) a elaboração do projeto e construção da
fábrica de ultracentrífugas; e
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e) o projeto, em parceria com o IPEN, do Reator Multipropósito Brasileiro, entre outros.
33. Esses empreendimentos possuem cronogramas de trabalho específicos, com prazos de término
definidos. Cada empreendimento tem seu cronograma
associado a outro. Por exemplo, o projeto de SN depende do término do empreendimento USEXA e LABGENE. O início de comissionamento da planta nuclear
– LABGENE está previsto para 2014.
34. Por sua vez, a elaboração do projeto e a construção do SN é fruto de parceria que envolve o governo
francês, por intermédio da Direction des Constructions
Navales Services (DCNS), a empresa Itaguaí Construções
Navais e a Marinha do Brasil, implementada com prazos
perfeitamente definidos por contrato. A prontificação do
SN está prevista para 2021, existindo, entretanto, etapas
intermediárias a serem concluídas para que tal prazo
possa ser atendido. Por exemplo, o início da construção
da estrutura do casco tem que ocorrer no ano de 2015.
35. O processo de transferência de tecnologia,
previsto em contrato, estabelece que a França desloque
alguns profissionais para o Brasil a fim de proporcionar
tal capacitação. Todos esses empreendimentos estão
na dependência da existência de recursos humanos
para sua conclusão. Atrasos nos cronogramas podem
acarretar multas financeiras, caso o CTMSP não consiga executar a parte que lhe cabe, por falta de recursos humanos a serem alocados a essas atividades.
36. Do mesmo modo, o CTMSP não conseguirá
prontificar o projeto e a construção da fábrica de ultracentrífugas, para possibilitar à INB fornecer combustível
nuclear às usinas nucleares de Angra I e de Angra II, caso
não disponha dos recursos humanos previstos para esse
empreendimento. Também não terá como colaborar com
o IPEN no projeto e construção do Reator Multipropósito
Brasileiro para a fabricação de radiofármacos, destinados ao tratamento de doenças degenerativas (câncer).
37. Temos assistido, nos últimos anos, a redução
dessa força de trabalho por demissão voluntária. As
mesmas dificuldades encontradas para a manutenção
de especialistas é sentida também para o recrutamento
de novos profissionais. A aquisição de novos funcionários é fundamental para a preservação (transferência
do conhecimento) da capacitação obtida na atividade
nuclear, em 28 anos de trabalho no PNM.
38. A criação de uma empresa que possa proporcionar aos seus empregados condições semelhantes
àquelas existentes no mercado de trabalho foi a alternativa encontrada pelo Comitê de Desenvolvimento
do PNB para a manutenção do pessoal existente e a
contratação de novos especialistas, o que nos permitirá preservar o conhecimento já alcançado e viabilizar
seus empreendimentos.
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39. A urgência para a criação dessa empresa
deve-se ao fato de que, com o mercado altamente
aquecido e a crescente procura por profissionais altamente qualificados, aumenta substancialmente a
probabilidade de se perder empregados vitais para o
prosseguimento do PNB, em especial nas atividades
estratégicas ligadas ao enriquecimento de urânio e às
tecnologias de projeto e construção de reatores.
40. A demora na implementação de tal alternativa
fatalmente acarretará atrasos nos cronogramas estabelecidos em contratos e perda de empregados altamente
especializados, com a consequente degradação das
tecnologias arduamente conquistadas.
41. A necessidade de aprovação da criação da
AMAZUL, em caráter de urgência, deve-se aos motivos
ora mencionados, mas, cabe ressaltar que pelas diretrizes
governamentais divulgadas na esfera econômico-financeira, em 2011, não deveremos ter novos gastos. Portanto,
a criação da empresa AMAZUL em 2011 possibilitará o
início de suas atividades somente em 2012, proporcionando as condições de recursos humanos, orçamentários e
financeiros necessárias aos empreendimentos.
42. Em face do exposto, entendemos que a criação de uma nova empresa, por cisão, é a melhor alternativa para gerenciamento dos recursos humanos e
a consequente retenção de conhecimento no setor, o
que irá proporcionar o desenvolvimento de projetos e
a construção dos meios navais necessários para que
o Comando da Marinha possa melhor desempenhar
sua missão constitucional e se adequar à END.
43. É importante mencionar a essencialidade da
participação do pessoal afeto ao PNM, tanto no projeto de desenvolvimento de submarinos (com propulsão
diesel-elétrica ou nuclear) como também na pesquisa e
no desenvolvimento de unidades de produção do combustível nuclear, para suprir as usinas geradoras de
energia, em função das conquistas tecnológicas obtidas
pelos empregados atualmente alocados ao CTMSP.
44. Dessa forma, reconhecendo a relevância da
matéria, submetemos à elevada apreciação de Vossa
Excelência o projeto de lei em anexo, cujos fundamentos se coadunam com as linhas da Estratégia Nacional de Defesa.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim,
Guido Mantega, Miriam Aparecida Belchior.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por Ações
....................................................................................
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Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três)
peritos ou por empresa especializada, nomeados em
assembleia-geral dos subscritores, convocada pela
imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de
subscritores que representem metade, pelo menos, do
capital social, e em segunda convocação com qualquer número.
....................................................................................
Art. 80. A constituição da companhia depende
do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares:
II – realização, como entrada, de 10% (dez por
cento), no mínimo, do preço de emissão das
....................................................................................
LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo
seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo
de concurso público.
....................................................................................
Art. 6º É proibida a contratação, nos termos desta
Lei, de servidores da Administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de
suas subsidiárias e controladas.
....................................................................................
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo,
condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de: (Redação dada pela
Lei nº 11.123, de 2005)
I – professor substituto nas instituições federais
de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo
efetivo integrante das carreiras de magistério de que
trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. (Incluído
pela Lei nº 11.123, de 2005)
II – profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo Governo Federal e
para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo
efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade
da administração pública federal direta e indireta. (Incluído pela Lei nº 11.123, de 2005)
§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a
infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e
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do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.
(Renumerado do parágrafo único com nova redação
pela Lei nº 9.849, de 1999).
....................................................................................
Art. 7º A remuneração do pessoal contratado nos
termos desta Lei será fixada:
....................................................................................
II – nos casos dos incisos I a III, V e VI do art. 2º,
em importância não superior ao valor da remuneração
constante dos planos de retribuição ou nos quadros
de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não
existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho.
....................................................................................
Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta
Lei não poderá:
I – receber atribuições, funções ou encargos não
previstos no respectivo contrato;
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título
precário ou em substituição, para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança;
III – ser novamente contratado, com fundamento
nesta lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo
nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei,
mediante prévia autorização, conforme determina o
art. 5º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.784,
de 2008)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos casos
dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas
na transgressão.
....................................................................................
Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta
Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:
I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado.
III – pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante, nos casos da alínea h do inciso VI do art. 2º (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)
§ 1º A extinção do contrato, nos casos dos incisos
II e III, será comunicada com a antecedência mínima de
trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 2003)
§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do órgão
ou entidade contratante, decorrente de conveniência
administrativa, importará no pagamento ao contratado
de indenização correspondente à metade do que lhe
caberia referente ao restante do contrato.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 2012, vai
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, já que o Senador
Ivo Cassol, parece-me, não está, quero só dar aqui
como lido um pronunciamento tratando sobre um dado
importante para o meu Estado e para o Brasil. O crescimento da economia do Brasil foi de 32,5%, divulgado
agora no final de junho, e o Piauí se destacou como
o que mais cresceu no Nordeste, com uma variação
positiva de 64%, portanto, foi a unidade da Federação
com maior destaque na nossa região e o 3º maior crescimento no Brasil, ficando praticamente empatado com
Tocantins, com 68,8%, e Roraima, com 68,7%. Esse
dado faz parte da Pesquisa Anual de Comércio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada no último final de junho próximo.
O estudo mostra que o setor do comércio brasileiro gerou R$1,9 trilhão de receita operacional líquida
e deu emprego a 9,4 milhões de brasileiros e brasileiras, totalizando o pagamento de R$112,4 bilhões em
salários e outras remunerações.
Dentro disso, Teresina se destaca como um grande polo comercial, além das cidades de Picos, Floriano,
Parnaíba e Piripiri, para citar algumas.
E, finalmente, quero dizer que a região historicamente considerada entre as menos desenvolvidas
do País concentrou o maior número de unidades com
crescimento: 42% foram na região Nordeste. Por isso,
registrou um acumulado também em relação a outras
regiões. Portanto, destaco aqui a importância desse
dado. A localização do Estado entre Norte, Nordeste
e Centro-Oeste nos permite ser um grande polo de
comércio atacadista e varejista. Parabéns a todos os
que fazem o comércio, empresários e trabalhadores
do comércio do meu Estado.
Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje quero comemorar mais
um número positivo para o Piauí e para o Brasil: as
vendas do comércio voltaram a crescer de 2009 para
2010, depois de uma redução da taxa de crescimento
real nos anos anteriores que refletiu a crise financeira
mundial e abalou o crédito.
Esse dado faz parte da Pesquisa Anual de Comércio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o IBGE, divulgada no fim de junho.
O estudo mostra que o setor de comércio brasileiro gerou R$ 1,9 trilhão de receita operacional líquida
e deu emprego a 9,4 milhões de brasileiros e brasileiras, totalizando o pagamento de R$ 112,4 bilhões em
salários e outras remunerações.
A média de crescimento para os Estados brasileiros foi de 32,5%. O Piauí, com variação positiva
de 64%, foi a unidade da Federação de maior destaque na região Nordeste e apresentou o terceiro maior
crescimento em todo o Brasil, ficando atrás apenas de
Tocantins (68,8%) e Roraima (68,7%).
Sr. Presidente, outra boa notícia é que a Região
Nordeste – historicamente a menos desenvolvida em
nosso País – concentrou o maior número de unidades
de Federação com crescimento acima de 42%, e por
isso registrou o maior crescimento acumulado entre
as Grandes Regiões (43,2%).
A Pesquisa Anual de Comércio do IBGE tem por
objetivo descrever as características estruturais básicas do comércio no País e suas transformações em
três agrupamentos: comércio varejista, comércio por
atacado e comércio de veículos, automotores, peças
e motocicletas.
A análise mostra ainda que de 2007 a 2010, o varejo confirmou ter o papel de mola mestra do comércio
brasileiro: quase 50% de variação da receita líquida de
revenda vem do comércio varejista.
Os resultados refletem o comportamento da economia brasileira diante da crise financeira mundial
que, a partir do último quadrimestre de 2008, incidiu
negativamente no Produto Interno Bruto de 2009 e
no desempenho de alguns setores. A recuperação da
economia, desde então, esteve baseada na dinâmica
do mercado interno, impulsionada pelo consumo das
famílias, afetando positivamente as vendas do comércio, em 2010.
Sr. Presidente, temos de reconhecer o papel do
governo federal, que por meio de incentivos, como
a redução do IPI para diversos setores, estimulou o
consumo e o crescimento de nosso mercado interno.
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O desempenho anual dos três segmentos refletiu, em 2010, os efeitos da diminuição da atividade
econômica, em 2009, e sua subsequente recuperação. Porém, o varejo, com significativa participação na
estrutura comercial, mostrou expressivo crescimento,
entre 2008 e 2009, período no qual a evolução das
diferentes atividades do comércio brasileiro foi, em
geral, mais tímida.
Sr. Presidente, o comércio varejista é responsável pelo maior número de pessoas ocupadas em todas as regiões brasileiras. No Nordeste, com a maior
representação dentre as Regiões brasileiras, 75,7%
das pessoas ocupadas estavam no varejo. Apesar do
comércio por atacado ter predominado, em termos de
geração de receita bruta de revenda, nas Regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, e de ter sido significativo
nas demais regiões, sua participação no número de
pessoas ocupadas variou de 14,7% (Centro-Oeste) a
20,9% (Norte).
Vale destacar o crescimento acumulado, na Região Nordeste, de 43,9% no número de pessoas ocupadas no comércio, no período de 2007 a 2010.
Esses resultados indicam que o comércio varejista, cujas atividades costumam ser impactadas por mudanças no emprego, na renda e no crédito, assegurou
um desempenho positivo ao total do comércio brasileiro,
em 2009, e foi o principal propulsor da recuperação das
taxas de crescimento do comércio, em 2010.
Esses números, Sr. Presidente, mostram o quão
importante é o comércio para nossa economia. O comércio em Teresina atende às necessidades da população, mas falta uma disseminação do comércio
varejista nas outras cidades, principalmente no interior do Estado.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
Não se encontrando o Senador Ivo Cassol, a
próxima oradora inscrita sou eu, em permuta com o
Senador Paulo Bauer. Em seguida, o Senador Jayme
Campos.
Pergunto ao Senador Jayme Campos se ele pode
ficar aqui enquanto eu faço uso da palavra.
A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Inscrita, pela ordem, convido a Senadora
Marta Suplicy para fazer uso da palavra.
V. Exª, na forma regimental, tem vinte minutos.
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Prezado Senador Jayme Campos, prezados Senadores e Senadoras, eu hoje gostaria de falar um pouco
sobre a CPMI da Violência contra a Mulher e da CPMI
que foi realizada no meu Estado de São Paulo.
São Paulo está vivendo um momento extremamente dramático na questão, primeiro da segurança
pública. Foram assassinados 40 policiais, todos fora
de serviço. Vários ônibus foram incendiados, numa
possível ação orquestrada contra o comando das autoridades policiais, arrastão em restaurante, arrastão
em prédios...
É nesse contexto de crescimento e agravamento
da violência no Estado, em especial na região metropolitana de São Paulo, que se inserem os casos de
violência contra a mulher.
Os números apontam para 663 mulheres assassinadas em 2010, praticamente duas mortes por dia.
Entre janeiro e maio de 2012, nós tivemos 28.193
mulheres vítimas de lesão corporal dolosa e, destes,
17.490 casos foram registrados em delegacias do interior.
Os números são gigantescos e assustam realmente. Agora, também assusta o crescimento, no interior, de violência e assassinato de mulher. Esse último
dado evidencia a necessidade de uma ampliação dos
serviços no interior paulista, porque há aí uma concentração. Serviços são poucos, tanto no interior quanto na
capital, mas no interior são muito menos numerosos.
A violência se tornou um fenômeno. Os homens
morrem nas ruas e as mulheres morrem e são agredidas em suas residências, nas suas casas. Essa é a
conclusão do estudo Mapa da Violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari.
Há alguns meses, foi organizada a audiência pública da CPMI em São Paulo com o intuito de combater
a violência em relação às mulheres. Foi organizada com
a colaboração de vários gabinetes, de várias Deputadas – Senadora, o Estado de São Paulo só tem uma –,
que colaboraram muito. Houve uma participação muito intensa, antes mesmo da realização da CPMI, para
que pudéssemos também ter informações, junto com
vereadoras e vereadores, gestoras municipais, organizações não governamentais, universidades, centrais
sindicais, OAB e movimentos sociais. Para vocês terem
uma ideia do trabalho realizado, foram organizadas
seis audiências regionais no Alto do Tietê; no Vale do
Paraíba; no litoral norte – foi em Santos, mas pegou
toda a região –; na capital, São Paulo; em Osasco, na
região de Osasco; em várias localidades do ABC Paulista e em Campinas. As diligências regionais reuniram
mais de 1.500 mulheres e autoridades representando
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vários órgãos públicos. Tivemos governos municipais
e consórcios, Defensoria Pública, Ministério Público,
Delegacia de Defesa da Mulher, juízes de direito, além
de representantes da sociedade civil.
Essa CPMI, Senador Jayme Campos, tem como
direção tentar entender, diagnosticar exatamente o que
ocorreu com a Lei Maria da Penha no Brasil. É presidida pela Deputada Federal Jô Moraes, a Relatora é
a Senadora Ana Rita e conta com a participação de
várias colegas Senadoras. A lei foi feita há seis anos.
A população brasileira conhece a lei, um grande número de pessoas. Mas, quando nós começamos a ter
informações dos Estados, dos vários Estados que já
foram visitados – foram seis Estados que a Presidente
e a Relatora já visitaram –, as informações são aviltantes. Quer dizer, não se cumpre a lei. Esse é o resumo.
Não se cumpre a lei nos Estados mais distantes, mas
também não se cumpre a lei no Estado mais rico da
Federação, que é o Estado de São Paulo. Não existe,
praticamente, algo com vontade, com força, que faça
realmente acontecer o cumprimento da lei.
Então, o que nós percebemos nos dados paulistas é que nós temos alguns Municípios polos que
o Governo do Estado coloca como lugares de ação,
mas são Municípios escolhidos sem nenhum critério,
não tem critério da violência para lá por um Município
polo e não tem critério populacional. Então, a primeira
dificuldade em São Paulo foi entender qual era o critério para pôr um polo de combate à violência contra
a mulher, porque não existe nenhum documento para
entender o plano. E aí percebemos, por meio da investigação dos gabinetes, das equipes, que não existe
nem recurso. Como é que você vai fazer um combate à violência se não tem nem rubrica no Orçamento
destinada a isso? Quer dizer, inexiste um plano para
combater a violência contra a mulher no Estado que,
em números absolutos, mais tem assassinatos contra
a mulher. Como é que é feito?
Existe uma pessoa que está numa secretaria,
agora foi para outra secretaria, quer dizer, não há
estrutura nenhuma, é uma pessoa. E aí os recursos
federais – porque esses estão chegando – são alocados nesses tais polos, que são Municípios que essa
pessoa escolhe, e a gente não sabe os critérios, e os
recursos federais chegam lá. A contrapartida do Estado não ocorre e as informações são absolutamente
desanimadoras sobre o que está acontecendo no Estado de São Paulo.
Nós tivemos São Paulo como um Estado de vanguarda: quando o Vice-Presidente Michel Temer era Secretário de Segurança, ele criou a primeira Delegacia
da Mulher no Estado de São Paulo, era o Governo de
Franco Montoro. Depois, os Governos Quércia e Fleury
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instituíram, por decreto, um programa de atendimento
integrado às vítimas de violência; Covas fez um pouco,
um grupo de trabalho para apresentar propostas, mas,
na verdade, nunca nada saiu muito do papel. Foram
realizadas três conferências estaduais de políticas
para as mulheres, nas quais foi aprovada uma série
de propostas para combater a violência doméstica. As
propostas foram feitas, mas nada aconteceu. Apesar
dessas iniciativas, até o momento não existe um programa de atendimento integrado às mulheres vítimas
de violência no Estado de São Paulo. E, no PPA de
2012 a 2015, também não existe nenhum programa
destinado ao combate à violência contra a mulher. O
mesmo acontece na LDO de 2012.
São Paulo tem Delegacias da Mulher, são 125
delegacias, uma delas tem atendimento 24 horas, como
se mulher tivesse horário comercial para ser agredida.
Bom, mas a Delegacia de Defesa da Mulher,
constatou-se, é de terceira categoria. Eles colocam
alguém absolutamente em início de carreira, com salário baixíssimo, e ninguém também quer ir, e não tem
estrutura nenhuma. E com a reengenharia proposta
pelo governo estadual foram fechadas quatro dessas
delegacias que passaram a atender em prédios conjuntamente com outros distritos policiais. Foi uma coisa muito desagradável constatar isso. E não é só em
São Paulo; temos visto em todos os Estados o mesmo
desprezo, a mesma irrelevância com que é tratada a
questão da violência.
São Paulo tem 494 defensores distribuídos em
28 cidades. Como é que pode? Existe um núcleo especializado em violência doméstica e um serviço no
tribunal criminal da capital com dois defensores, um
destinado a atender a vítima e outro para atender o
agressor. O que nós presenciamos? Que o defensor
público não quer defender a mulher. Ela não tem defesa porque eles não querem defender a mulher. Ela
então fica aquela pessoa ali, absolutamente sozinha,
na sua condição de espancada, agredida.
A proposta que fizemos à CPMI, à Relatora Senadora Ana Rita, foi de ampliação do número de defensores para atuar em defesa das vítimas de violência,
designar defensores para atuar especificamente na
defesa dessas vítimas e que a mulher seja acompanhada do começo ao fim. Isso pode ser aproveitado
agora quando serão criados 400 novos cargos de defensores, e é necessário saber da Defensora Pública
Geral, dos cargos criados, quantos serão direcionados
para atender a Lei Maria da Penha. Se não fizermos
isso, a lei não pode ser cumprida.
Em relação ao Ministério Público, o papel do Ministério Público previsto na lei é um papel importante, tem que estar muito presente, tem que requisitar
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força policial, tem que fiscalizar os estabelecimentos
públicos e particulares no atendimento à mulher. Em
São Paulo não existe núcleo especializado no âmbito
estadual do Ministério Público, conforme previsto na
lei, para atendimento das mulheres vítimas de violência. O que existe é um serviço no tribunal criminal
com três promotores e duas assistentes sociais. Assim
também não vai.
A proposta nossa para a relatora foi a criação de
núcleo especializado no Ministério Público nas regiões
do Estado e capacitar e sensibilizar os promotores de
Justiça para atuar nos casos previstos na Lei Maria
da Penha.
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
A Secretaria da Segurança Pública, em parceria
com a Secretaria da Saúde, implantou o Programa
Bem-me-quer, cujo objetivo é dar atendimento diferenciado às vítimas de estupro, atentado violento
ao pudor, sedução e outros crimes relacionados a
esse tipo de violência, por meio da integração entre
polícia, serviço médico, psicológico e jurídico.
Temos o Hospital Pérola Byington, que é um
excelente hospital e que atende essas situações, só
que é um hospital para todo o Estado de São Paulo.
Várias cidades da região metropolitana encaminham
suas mulheres para lá. O restante... Uma pessoa que
está em Presidente Prudente não vai para o Pérola
Byington, na Capital, toda cheia de sangue, para ser
atendida. Quer dizer, isso não existe. O atendimento é
bom, mas é evidente que ele não dá conta.
Qual foi a nossa proposta para a Relatora, Senadora Ana Rita, que se encontra aqui no plenário?
A criação de novos núcleos especializados na área
da saúde para atendimento nos casos da Lei Maria
da Penha.
Está previsto no programa do governo federal o
Programa Rede Cegonha o atendimento das vítimas
de violência. Portanto, os hospitais que aderiram ao
programa poderão atender as vítimas de violência. É
importante que isso aconteça.
Outra questão é a notificação compulsória de violência doméstica. Não está implantado pela Secretaria
Estadual de Saúde o serviço de notificação compulsória de violência doméstica, no qual o posto de saúde
tem que preencher uma ficha. Nos casos suspeitos
de violência a notificação deve ser encaminhada às
autoridades competentes, inclusive ao centro de referência. Centros de referência existem pouquíssimos.
Eles são extremamente importantes porque ajudam a
mulher, antes de ir à delegacia, saber como se portar
nessa queixa. Isso não tem ocorrido, porque não existem centros de referência suficientes.
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No Judiciário a Lei Maria da Penha prevê a criação de Varas especializadas e Juizados especializados
de violência doméstica.
Em São Paulo existem somente sete Varas especializadas em violência doméstica, sendo uma Vara
central. As seis demais são adaptadas, conveniadas.
Só existem porque têm recurso federal, porque do Estado não tem um tostão.São mantidas com recursos
do Pronasci.
Aí nós ainda descobrimos mais uma, Senador
Jayme Campos. V. Exª, nessa altura, deve estar escandalizado com o que estou dizendo, assim como
quem está nos ouvindo pela Rádio Senado ou nos
vendo pela TV Senado.
Na Vara especializada da região central da cidade de São Paulo, nós vimos 189 inquéritos policiais e
vimos que só se tornaram processos 49. E nós achamos que estava muito discrepante: por que tem um inquérito e não vira processo? O que acontece? Fomos
informados de que não acontece, porque os inquéritos são tão mal feitos, de uma forma tão de qualquer
jeito, que quando chegam ao Ministério Público, eles
não têm condição de fazer uma denúncia. Aí, eles
voltam para a Vara. Agora, você imagina isso? Uma
mulher que apanhou, que está traumatizada, meses
depois voltar para uma delegacia para fazer tudo de
novo? Ou ela já morreu, ou já mudou de ideia, ou sei
lá o que aconteceu com ela. Mas o que mostra isso?
Um desleixo absoluto das delegacias em fazer esse
inquérito de uma forma correta, que permita dali sair
um processo contra o agressor.
De acordo com a representante do Ministério
Público, que integra o Núcleo de Apoio às Vítimas
Mulheres de Violência Doméstica, existente no Fórum
Criminal, a situação é essa. É um depoimento que observamos, e eles confirmaram que é isso mesmo. Fora
isso, na Vara Central tem acumulado uma pauta para
daqui a três meses.
A proposta é óbvia, a ampliação do número
de Varas Especializadas para várias regiões do
Estado, respeitando o mapa dos crimes de violência
contra a mulher.
A sugestão para relatoria será que cada região
administrativa do Estado – são 15 – tenha uma Vara
Especializada.
E assim continua. As situações são todas bastante difíceis em todas as regiões. E as propostas são
que tenha de haver uma articulação dos serviços das
coordenadorias de mulher, secretaria de mulher, capacitar os profissionais que atuam nos CRAs, garantir
recursos orçamentários. Quando se fala tudo isso, o
que se costuma escutar é que “estamos fazendo”, “vai
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acontecer”. Há seis anos que a Lei Maria da Penha
está aí e nada aconteceu até agora.
Mudando para um assunto que também não é...
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senadora Marta.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pois
não, Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Permita-me
fazer um aparte?
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pois
não, V. Exª é a relatora.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Já que a senhora vai mudar de assunto, eu gostaria também de colocar
um pouco a minha impressão a respeito da audiência
pública em São Paulo. Primeiro, quero parabenizar as
Parlamentares, inclusive a senhora, que se empenharam muito durante o processo de preparação da ida
da CPMI para São Paulo, realizando audiências nas
regiões, ouvindo os movimentos de mulheres, ouvindo
a sociedade. Acho que foi um trabalho muito interessante, um trabalho muito rico, que nos ajuda bastante
no sentido de obtermos mais informações. Mas também quero fazer um destaque aqui na fala da senhora
com relação às delegacias. Em São Paulo, por ser um
Estado que deveria ter avançado muito mais, porque
ele foi pioneiro em muitas coisas, o que nos preocupa
é que justamente, ao invés de avançar, está retrocedendo. Tem um ponto que nos chama atenção: nas
delegacias, é preciso que os profissionais realmente
sejam capacitados, porque, se as denúncias que as
mulheres fazem não forem bem registradas, se todas
as informações não forem colhidas adequadamente, se
essa mulher não puder ser ouvida atentamente pelas
pessoas que atendem na delegacia, com certeza, o
Ministério Público não terá como avançar muito, porque as informações serão muito precárias. Então, é
preciso, de fato, investir na capacitação. E essa é uma
realidade do Brasil, em todos os equipamentos que vimos. Além disso, chamou-me muito a atenção em São
Paulo que não existe Defensoria Pública. Como as mulheres vítimas de violência, em situação de violência
não têm acesso à Justiça? Por último, faço o destaque
de que São Paulo precisa, realmente, dar um exemplo
de avançar e não de retroceder nessas políticas de
atendimento às mulheres em situação de violência,
por ser uma cidade importante, uma cidade que está
no centro do nosso País. As atenções estão muito voltadas para São Paulo e São Paulo serve de exemplo
para os demais Estados brasileiros. Se retroceder, é
muito ruim. Então, é preciso que haja o investimento
e o compromisso maior com as políticas públicas que
envolvem as mulheres em situação de violência. É isso,
Senadora Marta. Muito obrigada.
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT ‑ SP) – Concordamos plenamente, Senadora Ana Rita. V. Exª vai ter
bastante trabalho nessa relatoria, porque o que vimos
em São Paulo é corrente no Brasil inteiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT ‑ SP) – Agora,
vou mudar de assunto. Quase não dá mais tempo, mas
vou pedir mais um minuto ao Senador Jayme Campos.
Eu queria dar uma notícia que eu achei bem boa.
A Exodus Internacional, uma das maiores e mais antigas organizações religiosas a pregarem a “cura” da
homossexualidade – cura entre aspas, porque não
é doença para ter cura – anunciou que o grupo deixou de oferecer terapia reparativa por intermédio de
aconselhamento e orações a quem possui orientação
homossexual. Eu achei isso, realmente, um progresso
grande, em virtude de que tivemos uma audiência aqui,
na Câmara, em que se falava de “cura”.
Eu falo agora como psicóloga, como psicanalista,
como pessoa que, tantos anos, estudou a sexualidade:
não existe isso de cura. Não é doença. A Associação
de Psicologia, há muito tempo, há décadas já não
considera doença. E agora vem essa história de falar
de cura de algo que não está em lugar nenhum como
doença. Fiquei feliz que, nesse anúncio feito pelo presidente da entidade, que era uma das entidades que
ficavam querendo curar uma coisa que não é doença,
o Sr. Alan Chambers, dia 27, durante a 37ª Freedom
Conference, que é realizada anualmente, afirmou que
a terapia reparativa foi abandonada porque não há
comprovação de ser eficaz e porque não faz parte da
mensagem bíblica. De agora em diante, quem ainda
acreditar na conversão da homossexualidade em heterossexualidade poderá ministrar na organização, mas
sem apoio oficial.
Há mais coisas, mas quero terminar falando de
outra notícia que vai pelo mesmo tema, que eu achei
importante, que é: a Marinha, pela primeira vez, reconhece o casamento gay e isso – estou tentando achar
aqui esse comentário, mas de qualquer forma... Não
estou achando... achei: “Marinha concede primeira
identidade militar a casal gay no Rio de Janeiro”. Isso
também foi uma vitória muito grande, porque nas Forças Armadas isso não tinha ocorrido. E eu penso –
estou vendo a Senadora Lídice, também uma apoiadora da causa – que é inexorável, porque vai demorar
mais tempo, ou menos tempo, mas a gente tem visto
um progresso contínuo dos direitos de cidadania das
pessoas homossexuais, que não são doentes como
alguns pregam, são simplesmente diferentes, têm outra orientação sexual que os heterossexuais, pagam
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impostos e têm todos os direitos, agora até pelo Supremo Tribunal Federal, de constituir família.
Era só isso, Sr. Presidente, e agradeço V. Exa
pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco –
DEM – MT) – Em votação o Requerimento 628 de
2012, do Senador Delcídio do Amaral, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 5
de julho, para participar de diligência prevista no Plano
de Trabalho da Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras de Belo Monte – CMABMONTE,
na cidade de Altamira/Pará, destinada a diligência em
Altamira e Vitória do Xingu, ambas no Estado do Pará.
As Sras e Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco –
DEM – MT) – Convido a Senadora Marta, como Vice-Presidente, para assumir, para eu fazer uso da palavra.
O Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta Suplicy,
1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Serei rápido,
Srª Presidente.
Quero apenas comunicar a este Plenário que
acabo de protocolar junto à Mesa o projeto de lei que
altera o Código de Trânsito, para tornar obrigatória a
instalação de temporizadores nos semáforos. Entendo
que, pelos índices alarmantes de acidentes no Brasil,
o sinaleiro, quando está verde, amarelo e depois o
vermelho, não tem sido o instrumento, uma ferramenta boa para ser utilizada. O melhor é quando mostra o
minuto e vem baixando para os segundos, facilitando
sobremaneira aqueles que conduzem os veículos nas
ruas em nosso País.
Uma das mais frequentes causas de acidentes
de trânsito deve-se à súbita ou inesperada mudança
do sinal luminoso nos semáforos que controlam o fluxo
de veículos em nossas vias públicas.
Mesmo com a utilização de equipamentos dotados do sinal amarelo, não raras são as vezes em que
o motorista é surpreendido pelo curto intervalo de
tempo e, ao executar instintivamente uma frenagem
brusca, acaba por motivar colisões, atropelamentos e
outros desastres.
Essa desfavorável circunstância vem ocorrendo
de forma cada vez mais generalizada, posto que a
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velocidade e o fluxo de veículos, assim como a programação de cada aparelho de semáforo, variam de
acordo com a localização, o horário e outros fatores
que nem sempre proporcionam aos motoristas a necessária previsibilidade quanto ao momento em que
ocorre a mudança para o sinal vermelho.
Para evitar a incidência desses tipos de acidente
que infligem danos físicos e patrimoniais a motoristas e
pedestres, estamos propondo a instalação obrigatória
de temporizadores, com base nas múltiplas experiências exitosas que há muito já vêm ocorrendo, graças
a iniciativas pontuais nas mais diversas localidades
pelo Brasil afora, experiências essas cujo resultado
se comprova incontestavelmente positivo, em face
das muitas pesquisas realizadas por universidades e
centros de estudo afins.
Senadora Lídice, não há o que se discutir sobre
o custo da medida, uma vez que o próprio Código já
prevê a fonte de recursos originada pela arrecadação
de multas.
A implantação do recurso proposto, informando
ao condutor o tempo precisamente restante para a
mudança de sinal, dando-lhe tempo, portanto, para
decidir com antecedência que atitude tomar, constitui, a nosso ver, medida de grande relevância para a
segurança de nossa população urbana.
No mais, julgamos o prazo de um ano, estipulado
na cláusula de vigência, tempo suficiente para que a
substituição do equipamento atual se faça de maneira
adequada e sem atropelos.
Portanto, acreditarmos firmemente no apoio dos
ilustres Pares a esta proposição, no sentido de garantir
seu eventual aperfeiçoamento e sua justa aprovação
em ambas as Casas do Congresso.
Sr. Presidente, Senador Petecão, que muito bem
representa o seu Estado do Acre, Senadora Lídice da
Mata, demais Senadores, esse é um projeto que eu,
particularmente, entendo meritório pelo fato de que
vamos reduzir, sobremaneira, Senadora Lídice, os índices de acidentes no Brasil. Os índices são alarmantes.
Tenho hoje a primazia de ser Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em que discutimos, naturalmente, essa violência que vem acontecendo no
trânsito, uma vez que os assuntos de saúde também
passam por aquela Comissão. É possível perceber que,
hoje, praticamente 50% dos leitos nas UTIs do Brasil
são ocupados por pessoas que sofreram acidentes de
motos e de automóveis.
Acho que algumas providências têm que ser tomadas, sobretudo porque esse projeto exige investimentos
baratos. As multas aplicadas no trânsito, ou seja, nas
ruas, na malha urbana nas cidades serão suficientes
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para instalarmos os temporizadores em praticamente
todas as vias urbanas deste imenso País.
Dessa maneira, quero aqui, de forma muito humilde, pedir às Srªs e aos Senadores que nos apoiem
nesse projeto, cuja finalidade maior é reduzir os índices de acidentes que vêm ocorrendo em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, a
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Sérgio Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD – AC)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2012
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar obrigatório o uso de
temporizador em equipamentos de sinalização luminosa destinados ao controle de
fluxo de tráfego.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 87-A:
“Art. 87-A. Os equipamentos de sinalização
luminosa destinados ao controle de fluxo de
tráfego devem possuir temporizador que informe aos condutores o tempo restante para
a mudança de sinal”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor um ano após a
data de sua publicação.
Justificação
Uma das mais frequentes causas de acidentes
de trânsito deve-se à súbita ou inesperada mudança
do sinal luminoso nos semáforos que controlam o fluxo
de veículos em nossas vias públicas.
Mesmo com a utilização de equipamentos dotados do sinal amarelo, não raras são as vezes em que
o motorista é surpreendido pelo curto intervalo de
tempo e, ao executar instintivamente uma frenagem
brusca, acaba por motivar colisões, atropelamentos e
outros desastres.
Esta desfavorável circunstância vem ocorrendo
de forma cada vez mais generalizada, posto que a velocidade e o fluxo de veículos, assim como a programação de cada aparelho semáforo, variam de acordo
com a localização, o horário e outros fatores que nem
sempre proporcionam ao motorista a necessária pre-
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visibilidade quanto ao momento em que ocorre a mudança para o sinal vermelho.
Para evitar a incidência desse tipo de acidentes
que infligem danos físicos e patrimoniais a motoristas e
pedestres, estamos propondo a instalação obrigatória
dos temporizadores, com base nas múltiplas experiências exitosas que há muito já vêm ocorrendo, graças a
iniciativas pontuais nas mais diversas localidades pelo
Brasil afora, experiências estas cujo resultado se comprova incontestavelmente positivo, em face das muitas
pesquisas realizadas por universidades e centros de
estudo afins.
Não há o que se discutir sobre o custo da medida, uma vez que o próprio Código já prevê a fonte de
recursos originada pela arrecadação de multas.
A implantação do recurso proposto, informando
ao condutor o tempo precisamente restante para a
mudança de sinal, dando-lhe tempo, portanto, para
decidir com antecedência que atitude tomar, constitui, a nosso ver, medida de grande relevância para a
segurança de nossa população urbana.
No mais, julgamos o prazo de um ano, estipulado
na cláusula de vigência, tempo suficiente para que a
substituição do equipamento atual se faça de maneira
adequada e sem atropelos.
Assim, acreditarmos firmemente no apoio dos
ilustres Pares à proposição ora formulada, no sentido
de garantir seu eventual aperfeiçoamento e sua justa
aprovação em ambas as Casas do Congresso.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD – AC)
– O projeto que acaba de ser lido vai à publicação e
será remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD – AC)
– Com a palavra a nobre Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros
e brasileiras que nos acompanham pelos órgãos de
divulgação da Casa, no final do mês de maio, foi realizado na minha terra, a Bahia, o Fórum de Salvador,
que tratou, entre outros assuntos de grande relevância para a cidadania planetária, do projeto de criação
da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social.
Durante os três dias de atividades do fórum, representantes de dezenove países redigiram a Declaração de Salvador, que foi entregue ao Governador
Jaques Wagner como resultado das exposições e debates realizados. Nesse fórum, na oportunidade, foram
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ratificadas decisões tomadas no Fórum de Bellagio,
realizado na Itália em abril de 2011.
O Fórum de Salvador contou com a participação
de representantes da ONU e do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, e foi organizado pelo Governo da
Bahia e Ministério Público estadual.
Durante a abertura, o próprio representante da
ONU, Thomas Stelzer, destacou a relevância da criação de centros de produção de conhecimento voltados à solução da problemática da segurança, item que
modernamente não pode mais ser alcançado sem a
promoção do desenvolvimento social.
A proposta dessa universidade mundial é de, a
partir do apoio das Nações Unidas, desenvolver pesquisas e estudos na área de segurança e desenvolvimento social. Na Declaração de Bellagio, afirmou-se:
A criação de uma universidade, como centro
de excelência acadêmica e de análise científica, é essencial para o progresso das políticas
de segurança e desenvolvimento social, bem
como para a eficácia dos instrumentos de prevenção e controle das várias formas de crime,
conflitos e violência, no atual contexto global.
Os participantes do Fórum de Bellagio emprestaram ainda o seu integral apoio à proposta de estabelecer
no Brasil a sede central da universidade, considerando
que essa proposição constitui programa do Governo
do Brasil, nos termos das convenções, princípios e
normas aprovadas pelas Nações Unidas.
As pesquisas a serem desenvolvidas por essa
universidade tendem a contribuir para um crescimento
sustentável, baseado na justiça social, além de estimular a geração de oportunidades para a população,
sustentando as metas de desenvolvimento do milênio,
estabelecidas pela ONU, e que deverão ser alcançadas até 2015.
Quero apoiar e defender que a capital do meu
Estado, Salvador, possa tornar-se a sede da reitoria e
da administração da mencionada Universidade Mundial.
Salvador é a terceira capital do Brasil em população e a maior capital do Nordeste, e, sem dúvida
nenhuma, pelas necessidades de desenvolvimento
da nossa região nordestina, uma universidade desse
tipo só viria a contribuir para o fortalecimento da ideia
de um Brasil que se desenvolve com o combate às
desigualdades sociais.
Quero destacar que a Bahia vem empreendendo
todos os esforços necessários para viabilizar a proposta e para estar à altura do desafio de sediar tão
ambiciosa iniciativa. Segundo o Secretário Estadual
de Relações Internacionais, meu velho companheiro
de lutas, Fernando Schmidt, seu projeto de criação e
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instalação será apresentado à ONU já no próximo mês
de agosto, em Nova Iorque.
Sua própria ideia nasceu na Bahia, a partir dos
trabalhos de uma comissão permanente da América
Latina, formada para revisar as regras mínimas da ONU
para o tratamento dos presos. Essas regras foram aprovadas durante o 12º Congresso sobre Prevenção ao
Crime e Justiça Criminal da ONU, realizado também
em Salvador, em abril de 2010.
Essas articulações têm sido fonte de inspiração
para o Governo da Bahia em suas iniciativas bem
sucedidas, no que se refere às políticas integrantes
do “Pacto pela Vida”, previsto no Protocolo “Agenda
Bahia”, desde 2007. Trata-se de uma política pública
de segurança, construída de forma articulada com a
sociedade, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. Seus resultados já se fazem sentir
com a redução de 21% dos casos de crimes violentos
letais intencionais,
Assim, Sr. Presidente, reforço aqui a candidatura
de Salvador e peço que os documentos Declaração de
Salvador e Carta de Criação da Universidade Mundial
de Segurança e Desenvolvimento Social das Nações
Unidas sejam referência para esse importante debate
que deve ocorrer em nossa sociedade, clamando, mais
uma vez, para que sua sede seja a capital da Bahia,
Salvador, a minha querida cidade mãe, mãe do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Passo a presidência dos trabalhos da sessão
da noite de hoje à Senadora Lídice da Mata.
O Sr. Sérgio Petecão deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Para usar da palavra, o Senador pelo Acre,
Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Lídice da Mata, nossa Presidente da sessão
nesta noite de hoje, fiquei feliz, pois ali, antes de usar
a tribuna, a senhora me dizia que, na primeira semana
do recesso parlamentar, visitará o nosso Estado, visitando amigos e parentes, e também aproveitar para
fazer uma visita a algumas experiências que estão
dando certo no nosso Estado.
Srs. Senadores e Senadoras, o que me traz à tribuna, nesta noite de hoje, é um registro que entendo
ser da maior importância.
Hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos,
CAE, votamos o PL nº 446, de 2011, do Deputado
Pauderney Avelino, do Democratas do Amazonas.
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Esse projeto é igualzinho àquele que foi encaminhado
pela Presidente Dilma à Câmara Federal e que trata
da volta do fuso horário do povo acreano. E hoje, na
Comissão de Assuntos Econômicos, da qual não sou
membro, mas fiz questão de acompanhar, até para fazer um relato para os Senadores e Senadoras daquela
comissão do que realmente aconteceu e o que está
acontecendo com o nosso fuso horário.
Eu já queria agradecer aqui, de público, o Relator,
Senador Cyro Miranda, do PSDB de Goiás, que fez um
relatório favorável ao povo do Acre, entendendo o referendo que aconteceu no Acre. E eu também gostaria
de agradecer a todos os Senadores e Senadoras dessa
comissão que, por unanimidade, votaram esse projeto.
Mas, o que me chamou a atenção, lá na votação,
é que alguns Senadores – como são muitos os projetos que tramitam aqui na Casa – me questionavam
por que este projeto está aqui no Senado. Por que está
tramitando nas comissões? Isso foi um projeto de um
referendo, no qual o povo do Acre foi às urnas e se manifestou, disse que não concordava com aquela decisão
do então Senador Tião Viana, quando, de uma forma
arbitrária, de uma forma truculenta, de uma forma arrogante mudou o horário, quando ele deveria ter feito o
plebiscito e perguntado ao povo do Acre se ele queria
mudar de horário. Quem foi que disse para o Senador
que o povo do Acre queria mudar de horário? De onde
ele tirou isso? Para atender quais interesses? De uma
hora para outra, o povo do Acre dormiu em um horário
e acordou em outro horário, Senadora Lídice da Mata.
A senhora, que está indo para o Acre, peça para
o Governador Tião Viana que ele respeite a decisão
popular, a decisão democrática, porque não existe, no
regime democrático, uma decisão mais democrática
do que um referendo, porque, quando o povo vota no
deputado estadual, no vereador, no deputado federal,
no senador, ele está nos dando um poder, está nos
dando um mandato para que nós o representemos aqui
no Parlamento. Mas, quando ele vai às urnas, através
de um referendo, aí é democracia direta. E é isso que
as pessoas mais me questionam no Estado. “Ora, quer
dizer que dar um voto para o senador, dar um voto
para você, serve; quer dizer que quando eu faço uma
opção de votar e ter meu horário de volta, não serve.”
Então, às vezes, o governo usa a mídia, agora
está usando algumas instituições para tentar reverter
isso, quando ele poderia ter a humildade de entender
que, naquele momento que tomara essa decisão sem
consultar o povo, foi de uma forma equivocada. Um
gesto de humildade!
Mas, hoje, graças a Deus, nós conseguimos desarmar mais uma armadilha. Esse projeto do Deputado
Pauderney teria que tramitar em apenas duas comis-
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sões, mas o Senador Anibal, pessoa pela qual tenho
um carinho muito grande... Não tenho nada contra o
Senador Anibal; eu até acho que essas atitudes, essas
decisões que o Senador tem tomado aqui no Senado,
quero crer que isso não seja da sua vontade. Eu quero
crer, eu quero crer. Graças a Deus eu tenho uma boa
relação com o Senador Aníbal. Não quero crer que isso
seja produto do seu mandato. Quero crer que isso seja
pressão que vem do governo, para que ele crie instrumentos, como foi criado. O projeto agora vai ter que
tramitar em mais duas comissões; hoje tramitou numa,
na CAE; vai ter que tramitar em mais três comissões.
Mas nós vamos estar vigilantes. Eu vou ter todo
o tempo, vou ter sete anos, e esse compromisso eu
assumi com o povo do Acre; muitos nem acreditam
mais: “Não, esse horário não volta mais. O horário, o
nosso horário velho (como nós chamamos lá no Acre),
o horário de Deus – o povo do Acre viveu cem anos
com esse horário – não volta mais”. Mas vai voltar; vai
voltar porque acredito no Parlamento, acredito nesta
Casa, acredito na Câmara Federal, onde hoje também está tramitando outro projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, pela Presidente Dilma. Mas
agora nem a Presidente Dilma eles estão respeitando,
porque o projeto que foi encaminhado pela Presidente
Dilma para a Câmara, que é igualzinho a esse que está
tramitando aqui no Senado, do Deputado Pauderney,
já tinha tramitado na Comissão de Constituição e Justiça, e estava pronto para vir para o Senado e, mais
uma vez, criaram um mecanismo, um instrumento, e
o Líder do PT na Câmara, o Deputado Jilmar Tatto,
entrou com recurso para que o projeto tivesse ainda
que ir ao Plenário.
Eu não tenho dúvida de que, no Plenário, a maioria
dos Parlamentares da Câmara Federal jamais irá votar
contra um referendo. Seria uma afronta ao povo do Acre.
Tenho dito que o que está em jogo neste momento, o que se está questionando não é mais se o horário
velho é bom, se o horário novo é melhor. Não é isso.
Eles têm dito que a maioria da população do Acre já
se acostumou com o horário, e o objetivo é que se retarde o máximo possível para que as pessoas vão se
acostumando na marra.
Mas, agora, o que nós estamos questionando
é o cumprimento da decisão popular, da decisão do
povo, porque nós não aceitamos de forma alguma o
descumprimento. Nós entendemos que isso é uma
afronta à democracia, isso é perigoso. Esta semana
eles tentaram criar um fato. Sabiam que ia haver essa
votação aqui nas comissões do Senado e tentaram
criar um fato novo.
Ora, a imprensa do Acre fez questão de dar uma
divulgação grande a isso; o Senador Anibal fez o lan-
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çamento dessas assinaturas no Estado, entregou para
o governador. Dez mil assinaturas teriam sido recolhidas pela Federação da Indústria. Dez mil assinaturas!
Como se a população do Acre fosse de dez mil pessoas.
Isso até depõe contra a imagem do nosso Estado. Dez
mil assinaturas. Mais de duzentas mil foram às urnas
e votaram no referendo, mas eles recolheram dez mil
assinaturas de apoio à manutenção do horário atual.
Isso é perigoso. Colher assinaturas, querer afrontar uma decisão popular, uma decisão que foi tomada
em um referendo. Isso abre um precedente. Vocês imaginem se o sindicato da saúde e o sindicato da educação do meu Estado, de repente, resolvem recolher
as assinaturas. Dizem: Vamos recolher as assinaturas
porque não queremos mais o Governador Tião Viana
dirigindo o nosso Estado, por conta dessa decisão absurda que ele tomou de mudar o horário.
Confesso que seria contra, porque não é através
do recolhimento de assinaturas que mexeremos em
decisões democráticas. O governador foi eleito pelo
povo, vai ter que estar lá. O referendo foi eleito pelo
povo, vai ter que se respeitar.
Então, chamo a atenção aqui para essa situação,
porque se falou muito. Hoje, na CAE, fiz questão de
chamar a atenção para o Senador Armando Monteiro,
que é uma pessoa que tem uma relação muito próxima
das federações da indústria de todos os Estados. Foi
presidente de uma das instituições mais respeitadas
deste País. E eu dizia a ele: olhe o papel que hoje a
Federação das Indústrias do meu Estado está cumprindo! Para atender ao governo do Estado, está recolhendo assinaturas, quando poderia estar preocupada
com a geração de emprego em nosso Estado. Deveria
estar preocupada com a situação dos empresários do
Estado. Está colhendo assinaturas para fazer o bom
gosto de S. Exª o senhor governador.
Meus amigos, hoje estou feliz. Vim à tribuna para
fazer esse registro. Alguns lá no Estado, aqueles que
servem ao governo, principalmente alguns setores da
imprensa, acham: “Olha, o Petecão fala muito desse
negócio de horário”. Mas eu tenho que falar, porque
sou cobrado.
Estive, nesse final de semana, em Cruzeiro do
Sul. E aqui vou dar um conselho aos amigos da Fieac,
da Federação das Indústrias do Estdo do Acre, que
ele não vá colher assinaturas naquela região do Juruá,
Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Thaumaturgo, Porto Walter; não vá a Foz do Breu, não vá à
Restauração, porque lá as pessoas sequer mudaram o
horário; ainda estão no horário velho. Então, aqui fica
o aviso: se forem lá atrás de colher assinaturas poderão pegar uma bela carreira daquela população que
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está revoltada, indignada com esse absurdo, que foi a
mudança de horário sem consultar o povo.
Quero aqui agradecer a todos os Senadores que
hoje fizeram parte da CAE, Comissão de Assuntos
Econômicos, por terem concedido ao povo acreano
mais essa vitória.
Obrigado, Sr. Presidente, pelo espaço. E vou avisar: nós estaremos monitorando passo a passo todas
as decisões, todos os instrumentos protelatórios que
fizeram aqui no sentido de atrasar essa votação. Hoje
eu conversava com um Ministro que perguntava: “Petecão, me explique por que a Presidente Dilma perdeu
no Acre? Explique! O Presidente Lula ajudou tanto o
Acre, mandou tanto recurso; a Presidente Dilma tem
uma boa relação, tem mandado muito recurso para o
Acre.” Está aqui! A Presidente Dilma perdeu a eleição
no Acre por isso aqui, pela ditadura que se implantou
no Acre e não respeita a vontade do povo.
Obrigado, Presidente Ivo Cassol.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, a
Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Bauer.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o Sr.
Paulo Bauer deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Petecão.
Vamos passar a palavra agora ao próximo orador inscrito, Senador por Santa Catarina, Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Nobre Senador Ivo Cassol, que preside esta sessão,
Srªs e Srs. Senadores, que se encontram nas dependências da Casa, caríssimos telespectadores da TV
Senado, compareço à tribuna, neste final de sessão,
para poder aqui fazer um breve relatório acerca do
evento de que tive a oportunidade de participar, o 3º
Congresso Internacional de Educação Tecnológica e
Vocacional, um evento organizado pela Unesco, que
ocorreu nos dias 13 a 16 de maio, na cidade de Xangai, na China.
O convite para participar daquele evento foi encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
desta Casa, pelo Ministro Aloizio Mercadante, no dia
3 de maio próximo passado. Após a manifestação da
Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, também tivemos a manifestação do Presidente
da Comissão de Relações Exteriores, que se manifestaram favoravelmente à minha presença naquele
evento. Finalmente, na sessão do dia 9 de maio, este
Plenário, o Plenário do Senado Federal, aprovou e
autorizou a minha presença no evento.
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Eu devo dizer que, antes de me deslocar para
a China, mantive contatos com o Secretário Nacional
de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Professor Marco Antônio de Oliveira, com quem fui tomar
informações a respeito das ações que são desenvolvidas pelo Ministério e no Brasil exatamente nessa
área, para poder me informar melhor e ter base na
discussão e nas informações que prestaria aos demais
participantes do evento.
Também mantive contato com o Ministro Aloizio
Mercadante, que, na ocasião, numa deferência toda
especial, concedeu-me a honra de poder ser, naquele evento, representante do Governo e do Brasil, na
condição de chefe da delegação brasileira que lá se
fez presente.
Na delegação brasileira, encontrava-se o Reitor
Paulo César Pereira, que é reitor do Instituto Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do
Estado de Goiás. Ele foi ao evento na condição de representante do Ministério.
Também esteve presente, na delegação brasileira,
o Conselheiro Luciano Pereira de Souza, que integra
os quadros do Itamaraty e é membro Chefe da Delegação do Brasil junto à Unesco, que tem sede em Paris.
Na solenidade de abertura daquele evento, o Ministro da Educação da República Popular da China,
Sr. Yuan Guiren, também a Diretora Geral da Unesco,
Srª Irina Bokova, também o Vice-Prefeito de Xangai,
Sr. Shen Xiaoming, e também a Conselheira de Estado a República Popular da China, Srª Liu Yandong,
se manifestaram.
Esse congresso efetivamente foi um congresso de
grande importância, porque a Unesco, que se incumbe
da discussão dos assuntos da educação no mundo,
havia realizado um primeiro congresso na cidade de
Berlim, em 1987, e o segundo congresso na cidade de
Seul, no ano de 1999, portanto treze anos se passaram entre o segundo congresso e o terceiro congresso.
A Diretora Geral da Unesco, na abertura do evento, enfatizou a importância da educação técnica profissional como uma ferramenta para o desenvolvimento
sustentável no mundo e disse que a oferta da educação profissionalizante deve ser ampla para o acesso
de jovens que devem ser preparados para a vida.
O Ministro da Educação da República Popular da
China, além de dar as boas-vindas aos participantes,
falou que a educação profissional é essencial para a
transferência ordenada da área rural para as áreas urbanas. Só para se ter uma ideia, naquele país, a China,
até 2015, serão transferidos 8 milhões de jovens da
área rural para a área urbana, que deverão ser devidamente educados e profissionalizados em escolas
de ensino médio profissionalizantes daquele país. A
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Conselheira da República Popular da China mencionou
que existem hoje 11 milhões de alunos matriculados
naquele país em escolas de ensino profissionalizante.
Do período de 1979 até 2011, 200 milhões de jovens
estudantes chineses foram atendidos pelo sistema
de ensino profissionalizante. Isso, sem dúvida, é um
feito, é um número extraordinário que deve ser considerado e que, certamente, contribuiu muito para que
a Unesco decidisse pela realização, na China, desse
3º Congresso Mundial de Ensino Profissionalizante.
Na primeira sessão plenária daquele evento ouvimos muitas informações, muitas teses, muitos debates
serem promovidos. Ouvimos várias vezes, de vários
palestrantes, a defesa de um acesso ampliado à Internet, à oferta de equipamentos de informática, para
todos os alunos do ensino profissionalizante. Falou-se
muito do financiamento para novos empreendimentos
educacionais e também de fomento do ensino profissionalizante. Houve a defesa da tese de que devemos
ter as escolas dentro das fábricas, mas que também
devemos ter fábricas dentro de escolas, que isso é importante para o aprendizado. Falou-se muito da baixa
produtividade no setor de trabalho, no setor industrial,
principalmente por falta de ensino profissionalizante em
vários países. Também ficou muito demonstrado que o
emprego pleno decorre da profissionalização adquirida
pelos jovens, principalmente pelos jovens, no ensino
técnico profissionalizante. Mencionou-se, também, que
200 milhões de jovens estão desempregados em todo
o Planeta Terra, em todo o mundo; 75 milhões desses
jovens estão na faixa etária de 14 a 24 anos, e 150
milhões desse total de 200 milhões de jovens estão
em situação de pobreza; portanto, precisam de uma
oportunidade, precisam ter mais educação, precisam
ser profissionalizados para atenderem as necessidades do mercado de trabalho.
Também foi apresentada a tese de que há necessidade de uma maior interação entre o Estado e
o setor produtivo, com a participação de sindicatos e,
principalmente, de instituições de ensino profissionalizante, porque isso tudo, essa unidade, essa interação
produz o pleno emprego em todo o Planeta.
É necessário e muito importante mencionar que
uma das grandes ações que precisam ser desenvolvidas em todo o mundo não é apenas levar o jovem
para a escola técnica profissionalizante; o que se precisa fazer também é averiguar a vocação do jovem, e
essa orientação vocacional do jovem precisa preceder
o seu ingresso na escola.
Também se disse muito que as diretrizes da política educacional do ensino profissionalizante têm que
levar em conta as necessidades econômicas de cada
país e de cada região.
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Na segunda sessão plenária daquele evento, nós
verificamos e ouvimos palestras pelas quais se deixou
muito claro que o ensino técnico profissionalizante desempenha importante papel para superar desigualdades e desequilíbrios entre o ensino e a necessidade do
mercado de trabalho. As transformações que precisam
ser feitas no ensino técnico profissionalizante vão, com
certeza, superar e vencer esses desequilíbrios entre
o ensino e o mercado de trabalho.
Na terceira sessão plenária, nós ouvimos informações de representantes dos países participantes
dando conta de que alunos formados em um país
acabam trabalhando em outro país na iniciativa privada. Isso significa que os estrangeiros que têm melhor
formação profissional acabam desenvolvendo sua habilitação profissional num país diferente daquele onde
adquiriram os conhecimentos. Isso porque os países
menos desenvolvidos, quando alcançam nível de progresso em determinadas áreas, não têm gente formada
e, por isso mesmo, precisam importar mão de obra –
que acaba sendo estrangeira – para a construção do
desenvolvimento daquele país.
Por outro lado, existe um desequilíbrio: no serviço
público de cada país, empregam-se apenas aqueles
profissionais formados nas escolas técnico-profissionalizantes do país em que o cidadão está efetivamente
qualificado e em condições de atender ao chamamento
do serviço público. O desequilíbrio é óbvio. O técnico
que se forma num país desenvolvido vem para um
país em desenvolvimento ajudar no desenvolvimento
econômico, enquanto que o aluno de uma escola pública daquele país, às vezes uma escola ainda com
deficiências, vai trabalhar no serviço público daquele
país. Esse desequilíbrio precisa ser vencido. E como
se faz isso? Obviamente, com mais investimentos, com
a necessidade de certificação de professores e com a
melhoria da condição e da qualidade do ensino.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, recebemos lá informações interessantes a respeito do ensino técnico-profissionalizante. Por exemplo, na Austrália, o ensino
técnico-profissionalizante, em quase 100% dos casos,
é em período integral. Portanto, o jovem, depois de
uma avaliação vocacional, vai para um curso técnico-profissionalizante e nele permanece o dia inteiro por
todos os anos de duração do curso. Evidentemente,
com essa condição, ele estará mais qualificado e mais
preparado para o mercado de trabalho. Também verificamos e ouvimos informações a respeito da necessidade de facilitar o aprendizado criando-se a figura do
tutor no aprendizado.
Senador Ivo Cassol, essa foi uma reivindicação
da juventude, representada lá por um dos jovens que
atuam junto à Unesco e que disse claramente que é
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preciso maior interação entre os que já são profissionais
no mercado de trabalho e aqueles que estão aprendendo. Por isso, os jovens reivindicaram um estudo para a
criação da figura do tutor dentro da escola de ensino
técnico-profissionalizante, para repassar aos alunos o
aprendizado e as noções práticas da disciplina e dos
conhecimentos que devem adquirir.
Na quarta sessão plenária, ouvimos falar sobre o
sistema de avaliação e certificação do ensino técnico
profissionalizante. Mundo afora é preciso que sejam
unificados os sistemas de avaliação para que haja
melhor condição de comparação e também de certificação, porque, se não, formaremos técnicos, formaremos profissionais em escolas de nomes idênticos, mas
com critérios diferenciados. É preciso que tenhamos
uma avaliação, internacional até, para que também
se tenha uma certificação com validade reconhecida
internacionalmente.
Também se falou muito da atração de mão de
obra qualificada por países em desenvolvimento, que
precisam de técnicos, precisam de mão de obra qualificada. Obviamente essa certificação e essa avaliação
têm muita relação com essa condição e com essa mobilidade internacional. O reconhecimento de diplomas,
por exemplo, em países de blocos econômicos, como
é o caso do Mercosul, como é o caso do Mercado Comum Europeu, precisa ser alcançado. Um país precisa
reconhecer automática e permanentemente diplomas
emitidos por escolas técnicas de outros países integrantes do bloco.
De qualquer forma, nós podemos dizer que nós
estamos aqui apresentando a V. Exªs um relatório sucinto de tudo o que se viu. Ao final daquele congresso, nós vimos os representantes da República Popular
da China fazer uma exposição sobre o ensino técnico
profissionalizante naquele país. Fiquei bastante impressionado por saber que, mesmo em se tratando da
China, onde o governo exerce, com toda força, a autoridade que lhe compete, que lhe cabe, é importante a
participação de organizações não governamentais no
processo de formação de jovens no ensino técnico profissionalizante. Aquelas ONGs ajudam muito na criação
e na formulação da legislação para o ensino técnico
profissionalizante, como tem contribuído muito nas reformas que são promovidas naquele país nessa área e
principalmente quando atuam em defesa de minorias
que precisam ser contempladas e atendidas através
das escolas e do sistema de ensino existente no país.
Ao mesmo tempo em que acontecia o congresso e as plenárias, tivemos algumas mesas redondas.
Tive oportunidade de participar diretamente de uma
delas, exatamente a mesa redonda que tratou do tema
do papel do ensino técnico profissionalizante no de-
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senvolvimento dos países que têm renda média. E o
Brasil se enquadra nessa condição.
A mesa foi presidida pelo Ministro de Educação
Superior da África do Sul. Vários países participaram.
E eu pude fazer um pronunciamento informando a
respeito da história e da experiência brasileira, citando
que, no Império, tivemos as primeiras escolas de ensino técnico profissionalizante. Depois, na República,
vimos o crescimento e a valorização dessa atividade.
Já no período do Regime Militar, tivemos a instituição
da obrigação do ensino técnico profissionalizante como
preparo para o trabalho. Em 1990, tivemos as reformas. Sem que houvesse a criação de novas escolas
públicas, valorizou-se a escola comunitária.
Enfim, naquela oportunidade, pude mencionar
também as ações recentes do Brasil nessa área, falando, por exemplo, da instituição de ensino superior
que, no Brasil, proliferou muito e positivamente, que
foi o Ifet, o Instituto Federal de Ensino Técnico, que,
obviamente, contribui muito para a formação, embora
seja de nível superior.
Também mencionamos lá o valor do Sistema S
como um grande equipamento, como uma grande instituição que ajuda muito a qualificar e a preparar mão
de obra no País, embora não seja de forma escolar.
Também citamos o Pronatec, como o grande
projeto aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara, e hoje em plena execução pelo
Ministério da Educação.
Esteve também presente àquele evento o Diretor
de Educação e Tecnologia da CNI, Dr. Rafael Lucchesi,
que falou sobre a educação técnica profissionalizante
do Senai, o que foi muito importante para o conhecimento de todos os que lá se faziam presentes e que
representavam 117 países. Eram, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, 800 participantes em
todo o evento.
Eu posso também mencionar que vimos lá, com
muito prazer, manifestações...
Peço ao Sr. Presidente que me conceda mais um
minuto ou dois minutos para encerrar...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Fora
do microfone.) – ... a apresentação desse relatório.
Posso mencionar que a União Europeia apresentou lá várias informações, através de seus representantes. A Alemanha mostrou por que tem sucesso
no aproveitamento de mão de obra qualificada para o
seu setor produtivo. Os representantes da Alemanha
mencionaram que fazem hoje, na Alemanha, o que programaram há dez anos. Hoje, eles estão tão somente
programando e planejando o que vão fazer daqui a
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dez anos. Portanto, foi muito importante conhecer a
experiência alemã, como também a experiência dos
Estados Unidos, a experiência da Ásia, a realidade
da África. Vimos tudo isso durante aquele congresso,
que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para
o ensino técnico profissionalizante de todo o Planeta,
de todo o mundo.
Dentre as atividades, ainda pôde-se fazer uma
visita e eu integrei o grupo que visitou a Escola Secundária Politécnica de Xangai. São 15 mil alunos, 16
cursos e 1.800 professores. É realmente uma experiência muito valiosa poder conhecer uma escola com
essa dimensão e com essa grandeza.
Eu quero agradecer as atenções do Cônsul-Geral
Adjunto do Brasil em Xangai, o Conselheiro Joel Souza
Pinto Sampaio, que nos dispensou especiais atenções.
Registro também a participação da Profª Sonia
Ana Leszczynski, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, naquele evento. Ela efetivamente deu
uma grande contribuição para que o Brasil se fizesse
presente de forma marcante no evento.
Esse era o relatório que eu queria apresentar,
agradecendo as atenções de V. Exªs.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Fora do
microfone.) – Mencionamos, Sr. Presidente, que esse
relatório – obviamente, agora conhecido desta Casa e
também já conhecido do Ministério da Educação, que
recebeu o relatório do seu representante na delegação
e também do Itamaraty – haverá de orientar as ações
do Brasil na área do ensino técnico profissionalizante, principalmente se observarmos o que consta do
documento final do congresso, que está na página da
Internet, no site da Unesco, que fala que precisamos
aumentar a relevância do ensino técnico profissionalizante, ampliar o acesso dos jovens a ele, melhorar
sua qualidade, fomentar a estatística no mundo inteiro,
firmar grandes parcerias e realizar mais investimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência e
pela gentileza do tempo extra que me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado Senador Paulo Bauer.
Por gentileza, gostaria que presidisse esta Mesa.
Enquanto isso, quero aproveitar para fazer algumas leituras da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 166,
de 2012, da Liderança do PMDB, o Senador Renan
Calheiros para integrar, como titular, a Comissão de
Assuntos Sociais.
É o seguinte o Ofício:
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OF. GLPMDB Nº 166/2012
Brasília, 3 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação de meu nome, como Titular, em vaga
existente, na Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Também SF – 3/7/2012, 14 horas.
A Presidência designa o Deputado Fernando
Francischini (PSDB/PR), como membro suplente, em
vaga existente, para integrar a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a “Investigar práticas criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido
vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas
pelas Operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos que especifica”, conforme Ofício n°
694, de 3 de julho de 2012, da Liderança do PSDB,
na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 694/2012/PSDB
Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Fernando
Francischini, como membro suplente, para integrar a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a
investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto
Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte
Carlo”, da Polícia Federal, nos termos que especifica.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Peço o Senador Paulo Bauer para me substituir para
que possa usar da palavra.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Bauer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol por
20 minutos.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
alegria que ocupo mais uma vez a tribuna desta Casa
após encerrar, na semana passada, o trabalho que
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nós, homens públicos, com certeza não só na minha
pessoa, mas também nas demais lideranças de todos
os Estados da Federação brasileira que percorreram
seus Municípios especialmente com as convenções
municipais realizadas no último dia 30 de junho e, a
partir desta semana, com o registro dessas candidaturas oficialmente pelos tribunais regionais eleitorais
em todos os Estados.
No nosso Estado de Rondônia, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não foi diferente. Nós, acima
de tudo, nessa busca de todos os partidos, especialmente do Partido Progressista, queremos constituir
novas lideranças políticas. A exemplo disso, o Partido
Progressista do nosso Estado tem hoje dois Prefeitos.
O Prefeito Anedino, da cidade de Colorado do Oeste,
onde eu estive para as convenções no último sábado,
teve o seu nome homologado, mais uma vez, como
candidato oficial do Partido Progressista. Também
no dia 28, estivemos na cidade de Vilhena, do nosso
Prefeito, candidato à reeleição, José Rover, que esteve presente hoje no nosso gabinete, acompanhando
especialmente os seus convênios com os ministérios
aqui em Brasília para o Município de Vilhena.
Nessas candidaturas que estamos construindo,
com certeza, nós do Partido Progressista, nessas
eleições, estamos trabalhando de forma diferente. Estamos trabalhando de forma diferente por um motivo
muito simples: as eleições municipais são uma questão interna, uma questão pessoal, uma questão local.
Muitas vezes, muitos partidos, em época de eleições, não estão preocupados em aumentar seu número
de lideranças políticas. Infelizmente, há muitos partidos
que estão mais preocupados com negociações escusas, o que é repugnante, é ruim e é feio. Mas, infelizmente, isso faz parte da política podre que existe em
algum lugar, que eu jamais admito ou faço parte dela.
Assim mesmo, o Partido Progressista tem respeitado todas as decisões tomadas com cada executiva
municipal, porque a questão de uma cidade, a composição de um pleito numa cidade não tem nada a ver com
a de outra. Por mais que alguém estranhe, às vezes, o
partido do Senador Ivo Cassol, ex-Governador, fazer
uma composição com outro partido que é de oposição,
eu quero deixar bem claro que é uma decisão municipal.
Nesse caso, não prevalece a vontade estadual, mas
prevalece a vontade das lideranças dos Municípios,
e não foi preciso, em nenhum Município, intervenção.
Portanto, quem sabe o plano que tem é cada uma
das executivas municipais e suas lideranças ao buscar o seu espaço para poder disputar essas eleições.
Temos 14 candidatos que vão disputar as eleições
municipais e mais 17 candidatos a vice num contexto
de 52 Municípios. Temos outros parceiros e compa-
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nheiros de outras agremiações políticas com quem
estamos juntos, aliados lado a lado.
A nossa capital, Porto Velho, é um exemplo. Hoje
tem dinheiro à vontade, dinheiro praticamente gerado
pelas usinas de Santo Antônio e Jirau. Porto Velho hoje
vive uma situação de crescimento, mas já está em crise.
A muitos políticos pode-se dar um caminhão de
dinheiro, uma carreta de dinheiro, um trem de dinheiro
que, infelizmente, só fazem besteira; não conseguem
administrar. Em Porto Velho, não é diferente.
Porto Velho hoje, infelizmente, está abandonada,
jogada às baratas. A credibilidade se perdeu, a autoestima foi embora no rio Madeira. O que nos resta é
acreditar que é possível mudar isso nesse pleito eleitoral, especialmente, buscar a autoestima que não existe hoje. Perdeu-se a autoestima em épocas de vacas
gordas. Em épocas de vacas gordas é muito fácil qualquer político governar e fazer as coisas acontecerem.
O pior disso tudo, Senadora Ana Amélia, é ver
a maioria desses políticos, mesmo com a quantidade
de dinheiro que tem, a exemplo de Porto Velho, administrado pelo Prefeito Roberto Sobrinho, do PT, com
um descaso total. A gente vê as pessoas perdendo o
brilho nos olhos, as pessoas perdendo a autoestima,
mas eu quero pedir à população do Estado de Rondônia, especialmente nossos amigos e amigas da capital,
que não permitam que a nossa capital seja colocada
de lado por falta dessa autoestima, desse brilho.
Nós temos esperança, porque o PP vai estar
presente, participando. Por isso aceitamos o desafio e
lançamos, Sr. Presidente, um nome novo: o Mário Português, homem duro, homem firme, homem sério, pessoa responsável. Não é do meu partido. É do PPS, mas
é uma pessoa comprometida com a atividade pública,
como também foi comprometido até hoje com os mais
de 1,7 mil funcionários que tem nas suas empresas.
Mário Português, como é conhecido, deixou seus
afazeres, seus negócios. Hoje, são poucos os homens
com experiência profissional, dom administrativo, que
deixam suas atividades particulares e se colocam à
disposição para ajudar a consertar um Município, um
Estado, porque todos sabem a dificuldades que existem.
Hoje, os homens públicos são taxados de corruptos e desonestos. Muitas vezes, 86% das denúncias
feitas contra homens públicos são vazias, não procedem. Mesmo assim, não podemos baixar a cabeça.
Foi com o intuito de darmos esperança a esse
povo que nós, o Partido Progressista, se aliou a Mário Português, para dar uma nova oportunidade, colocando à frente da Prefeitura alguém que tem o que
perder não só de seu patrimônio, mas também de sua
família, deixando de lado o dia a dia de sua empresa,
para doar aquilo que mais tem: espírito administrativo.
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Até agora ele pôde ajudar e fez crescer sua empresa. Ele não nasceu em berço de ouro. É homem
humilde, simples. Mas devo dizer que a gestão pública
é igual à da empresa particular, é igual à do comércio,
à de uma casa em que o pai tem dez ou vinte filhos.
Se não houver pulso firme, não houver administração,
a casa vira de ponta a cabeça.
Infelizmente, temos muitos políticos, Sr. Presidente, que não têm esse espírito. Na verdade, eles
querem o emprego, ganhar um bom salário e ficam
iludindo os nossos eleitores.
Por isso, o PPS, junto com o PP e outros partidos,
trabalha com esse propósito na capital.
Não é diferente na cidade de Rolim de Moura.
Meu irmão, César Casol, foi Prefeito de Santa Luzia.
Fez um grande trabalho e serviu como caminho para
mim, para que eu fosse Prefeito de Rolim de Moura,
Governador de Estado, por dois mandatos e hoje Senador, empresário do setor energético. Meu irmão deixou seus assuntos particulares para cuidar do abacaxi
que é administrar um Município que não tem dinheiro.
Rolim de Moura tinha um índice de 5,5 de ICM do
Estado. Por incompetência da gestão municipal, esse
índice caiu praticamente dois pontos, perdendo em
torno de 40% de sua receita e, com isso, inviabilizou
a gestão municipal.
Mas não se trata só do Município de Rolim de
Moura, em outros Municípios também falta gestão. É
isso que faz com que as pessoas que têm algo a perder
tomem a frente da gestão pública. São essas pessoas
que temos de parabenizar. São essas pessoas que estão deixando de lado a sua vida confortável, por mais
trabalho que tenham, para se colocarem à disposição
da população e do crivo da sociedade, 24 horas por
dia, sete dias por semana.
Portanto, nós estamos participando desse processo eleitoral, nos 52 Municípios do Estado de Rondônia.
Hoje, temos 9 vereadores, o Partido Progressista, e 2
prefeitos. Nessas eleições, se Deus quiser, vamos fazer em torno de 80 vereadores e, com certeza, vamos
fazer desses 14 prefeitos, em torno de 8 a 10 prefeitos, em várias cidades do nosso Estado de Rondônia.
Além desse período que começa agora, o período eleitoral, com as demais candidaturas respeitando
todos os partidos políticos, uma coisa é fundamental:
que os nossos eleitores, independentemente de paixão partidária, que tenham paixão pela sua casa, que
tenham paixão pelo seu Município, que tenham paixão
por onde moram, porque, ao mesmo tempo, os novos
gestores, os novos prefeitos vão cuidar da sua casa. E
se o político, se o futuro prefeito não souber cuidar da
casa dele, como têm muitos por aí, infelizmente, não
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terá capacidade e competência para cuidar do seu
Município; não terá condições de cuidar da sua cidade.
Portanto, é fundamental que você não negocie o
seu voto em troca de uma portaria ou simplesmente
em troca de uma secretaria, como tem acontecido com
muitos. Que não vire no nosso Estado de Rondônia,
na área municipal, o que se criou no Estado, na expectativa de uma nova Rondônia, que infelizmente é
um desastre, pois hoje a situação está cada vez mais
precária. E aqui não quero mais comentar isso, porque
todo mundo que está lá está sentindo na pele tudo isso.
Além disso tudo, estou aqui como Senador para
defender o nosso Estado.
Sr. Presidente, no dia 5, na quinta-feira, vai fazer um ano que recebemos no nosso Estado a nossa
Presidente do Brasil, a Presidente Dilma Rousseff. Lá
ela assinou um decreto que regulamentava parte dos
servidores para a transposição do quadro de Estado.
Está fazendo um ano! Criou-se uma expectativa. E
muitos desses políticos, até aqueles que foram autores
do projeto de lei, fazem discurso. Já foram por duas
eleições consecutivas candidatos, pedindo votos. Eu
quero pedir a esses servidores públicos que não se
iludam mais, nem por transposição, nem por promessa
disso, promessa daquilo, porque quem engana uma
vez engana várias vezes. Mesmo o que depende do
Governo Federal.
Mas eu quero aqui deixar bem claro. O acordo foi
feito no final do governo passado, no Palácio do Planalto. Foi feito um acordo que seria uma pegadinha e,
nessa pegadinha, só iam permanecer os servidores
até 1987 no quadro dos servidores do Estado para
transposição para o quadro federal.
Politicamente, a bancada trabalhou unida. Eu,
aqui, o tempo inteiro, junto com os oito Deputados
Federais e os três Senadores. Buscamos, no Ministério do Planejamento, no Palácio, na Casa Civil, na
Advocacia-Geral da União, no Ministério da Fazenda
e em vários Ministérios responsáveis por essa área,
para que integrassem todos os servidores no quadro
da União até 1991.
Mas, infelizmente, a promessa que tinha não
virou mais do que um pesadelo. E até 1987, e ainda
com outro pesadelo, os servidores vão para o quadro
da União em quadro em extinção. Com isso, não têm
direito a mais nada, a não ser já encomendar no cemitério uma vaga para, no futuro, ser enterrado. Sem
ter direito a ter aumento, realinhamento ou correção
do salário. São cargos em extinção.
Isso é ruim, desestimula os servidores públicos
que já não estão incentivados. Atrapalha. E o Estado
criou a expectativa, e nós trabalhamos diuturnamente para que isso viesse a ser liberado, para que não
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colocassem em risco o salário dos servidores do meu
Estado. E não atrasou ainda os servidores do meu
Estado. Por oito anos, Senador Sérgio Souza, oito
anos, Governador do Estado de Rondônia. Peguei
com salários atrasados, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Peguei salários dos governos da época ainda do PMDB.
Oito anos, e eu não peguei um tostão emprestado em
banco. Paguei o salário dentro do mês; recebiam até
o dia 25 ou 28, no máximo.
Lá, no Estado de Rondônia, não atrasou ainda
o salário, mas tem fornecedores há cinco meses sem
receber. Há cinco meses, estão sem receber. O Iperon, até o mês passado, estava há dois meses sem
receber, mais de R$50 milhões. E nem bem começou
a crise, porque as usinas já estão com a obra no final.
Mas o que é isso? É falta de gestão. Dinheiro
mal gasto não aguenta desaforo; vai para o ralo. Então, tem que ter pulso, tem que ter comando. É isso
que a gente tem buscado até hoje. Portanto, criou-se
uma expectativa em relação à transposição: até 1991,
ficou até 1987.
Estamos ainda trabalhando, tentando viabilizar
até 1991. Mas, infelizmente, a decisão já é clara. Os
próprios sindicalistas já admitiram e a bancada também tem acompanhado isso. E ainda, para a transposição, vão os servidores com o mesmo salário do
Estado. Aquele que ganha R$1.000,00 do Estado vai
para o quadro da União ganhando R$1.000,00. Então,
isso não estimula os servidores do quadro do Estado
a passarem para o quadro da União.
Agora, o pior disso tudo foi o acordo que fizeram
ainda lá atrás, em 2010. E quem fez esse acordo, Sr.
Presidente, quem fez esse acordo lá atrás, para fazer
uma pegadinha, para colocar uma emenda, aprovada
aqui nesta Casa, que os servidores iam para a transposição, que os aposentados também teriam direito,
não precisava ter colocado. Portanto, esses mesmos
servidores até 1987, que já têm tudo pronto para se
aposentarem, só vão ter direito à aposentadoria de
2009 para cá, na época em que foi aprovada a PEC.
Para trás, nenhum dos aposentados será assumido
pelo Governo Federal.
Sabe quem vai ter que pagar essa conta? O povo
do meu Estado, mais uma vez.
Foi uma pegadinha mal feita pela autora do projeto, que diz que é a mãe, que diz que é a tia, que diz
que é a avó dessa transposição. E muitos dos nossos
eleitores acreditaram nisso. Isso é ruim. Não é assim
que eu aceito e não é assim que a gente faz política, mas nós não podemos desistir por causa disso.
Simplesmente não podemos voltar a ser enganados
novamente. Errar é humano; insistir no erro é burrice.
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Portanto, Srªs e Srs. Senadores, agradeço esta
oportunidade. Temos esta nova caminhada pela frente,
uma caminhada árdua, difícil: as eleições municipais.
Mas estaremos presentes nos 52 Municípios, com
propostas e propósitos, independentemente de cores
partidárias, mas com um só objetivo: que as pessoas
que assumirem as rédeas das prefeituras municipais a
partir do ano que vem sejam pessoas sérias, competentes e comprometidas com a gestão pública.
Por isso quero aqui, mais uma vez, pedir aos
amigos e às amigas dos quatro cantos do Estado de
Rondônia e também do Brasil que orem pelas autoridades, que orem pelos futuros vereadores, futuros
prefeitos, Senadores, Deputados Federais, Estaduais,
Governadores e a Presidente do Brasil, para que Deus
ilumine as autoridades e as futuras autoridades, para
que possa caminhar o País no desenvolvimento do
progresso, para o bem-estar de todos.
Um abraço. Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Concedo a palavra ao Senador do Paraná Sérgio Souza, por até 20 minutos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Mais uma vez, já no adiantado da noite, estamos
aqui novamente na tribuna do Senado Federal para
nos manifestarmos sobre assuntos de interesse geral
da Nação, de interesse do Congresso Nacional, de
interesse do Senado Federal.
Sr. Presidente, mesmo já tendo passado mais de
dez dias do término da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20,
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle do Senado fez, na data de
hoje, uma audiência pública para analisar, para debater os resultados da Rio+20 nesse cenário que se
apresenta logo após.
Participaram da reunião, da audiência pública
ocorrida hoje pela manhã, na Comissão de Meio Ambiente, o Embaixador André Corrêa do Lago, que é
Diretor de Meio Ambiente e Temas Especiais e negociador chefe do Brasil para a Rio+20 do Ministério
das Relações Exteriores, o Sr. Francisco Gaetani, o
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, e também o Professor Eduardo Viola, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade
de Brasília, a UnB.
A audiência pública foi mais uma oportunidade
para debatermos a importância e o legado da Rio+20
e as ações que deverão ser iniciadas a partir de sua
conclusão.
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Eu tive a honra e o privilégio de participar da
delegação brasileira na conferência, Sr. Presidente.
Como membro da Comissão Representativa do Senado Federal, sinto-me na obrigação de apresentar
minhas reflexões sobre esse evento.
Gostaria, antes de tudo, de manifestar a mais
profunda satisfação e orgulho que senti ao constatar
a qualidade do evento organizado pelo Governo brasileiro. E antes de adentrar no mérito, Sr. Presidente, ou
nos resultados dos eventos paralelos, faço questão de
exaltar a capacidade de organização de um evento da
magnitude que foi a Rio+20, capacidade demonstrada
pelo Governo brasileiro, pelo Brasil.
Saúdo, portanto, o Itamaraty, o Governo do Estado
do Rio de Janeiro, e também a prefeitura da capital fluminense pela extraordinária acolhida oferecida a todos
aqueles que estiveram no Rio de Janeiro, tanto no que
se refere à organização dos espaços e à logística para
realização do evento quanto à segurança que pudemos verificar no naquele Estado no período do evento.
E não apenas a segurança de quem lá esteve, mas
a segurança que foi assegurada para que convivessem de forma ordeira pessoas que queriam participar,
protestar e manifestar os mais diversos pensamentos.
Merece também grande destaque a hospitalidade
demonstrada pelo governo carioca ao receber milhares
de visitantes de todas as partes do mundo, de forma
tão calorosa e novamente dando uma demonstração
extremamente positiva da capacidade e do momento
histórico vivido pelo Brasil.
Então, Sr. Presidente, no que se refere ao conteúdo do documento final, assinado na conferência, penso
que houve muitas críticas, com as quais não concordo.
É óbvio que o ideal seria termos avançado mais
em alguns pontos importantes relacionados ao desenvolvimento sustentável. Porém, é motivo de celebração
o fato de, num momento como esse, em que enfrentamos uma crise sem precedentes na economia mundial, ter sido possível, sob a condução da diplomacia
brasileira, a assinatura de um documento final, objeto
de consenso dos quase 200 países que estiveram na
conferência sobre o desenvolvimento sustentável no
Rio de Janeiro.
Isso não é pouco, e se trata, na verdade, do ponto de partida de um ciclo de ações em busca do tão
almejado desenvolvimento sustentável.
E mais, obtivemos, sim, diretrizes que merecem
ser comemoradas como o compromisso prioritário com
a erradicação da pobreza. Trata-se de uma vitória da
diplomacia brasileira e dos países em desenvolvimento. Afinal, como falar de um mundo economicamente
sustentável convivendo com a miséria extrema em
populações de vários países?
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Outro ponto, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado e aqueles que ainda estão
neste recinto, neste momento, constante da declaração
final, que reputo essencial, definido como a segunda
prioridade no documento final da Rio+20, corresponde
à busca por padrões sustentáveis de produção e consumo. Para que seja possível assegurar a qualidade
de vida a todos os habitantes do Planeta e erradicar
a pobreza tal diretriz é fundamental.
Houve avanço também em outros temas, como a
inclusão do debate sobre oceanos no âmbito da ONU,
ou o novo paradigma em torno da importância das
cidades densamente povoadas para a redução das
emissões de gases de efeito estufa ou mesmo para
a implementação de outras práticas ambientalmente
mais adequadas.
E há de se destacar, ainda, a consolidação de
princípios iniciados desde a Eco-92, passando pelo
Protocolo de Kyoto, que corriam o risco de serem abandonados diante da crise mundial e foram convalidados
no documento final.
Poderíamos ter avançado mais, é evidente. Fala-se muito na questão da governança mundial, cuja principal demanda era a criação de uma agência mundial
para o meio ambiente, mas, mesmo aqueles que mais
bradaram em seu favor não foram tão assertivos para
definir ou disponibilizar os recursos necessários para
seu funcionamento.
E ainda nunca ficou muito claro como se daria
a representatividade nessa nova agência, pois, se for
para termos, a exemplo do que ocorre no Conselho
de Segurança da ONU, uma governança tão restrita
a poucas nações, os resultados podem não refletir os
anseios e desafios da maioria dos países no mundo.
Assim, penso que merece comemoração e o
maior apoio que será dado ao PNUMA e também à
criação do Fórum de Desenvolvimento Sustentável,
para discutir a governança global na área ambiental.
Acima de tudo, no entanto, Srªs e Srs. Senadores,
Sr. Presidente, o que mais impressionou na Rio+20
foi constar no Brasil uma participação tão efetiva e
integrada de inúmeros segmentos da sociedade civil
no processo.
Vale destacar a própria participação popular em
nível decisório, através da Internet e das Mesas de
debate ocorridas na Rio+20, quando a sociedade
mundial pode opinar, sugerindo temas que seriam e
foram considerados na elaboração do documento final
da conferência. Foram dez temas principais em que a
sociedade mundial pode se manifestar.
Espero sinceramente que essa inovação sugerida pelo Governo brasileiro à ONU possa ser mantida,
em conferências futuras, e aprimorada. Nada melhor
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do que incentivar a participação democrática na governança mundial.
Merece também grande destaque o grau de envolvimento dos demais atores da sociedade civil brasileira:
os segmentos científico e acadêmico, os representantes
do chamado 3º setor e, sobretudo, empresarial com
as ideias debatidas na Rio+20.
O que se viu no Rio é algo que demonstra um
nível de maturidade da sociedade brasileira em relação à consciência ambiental louvável. A demonstração
de cidadania e da responsabilidade dada pela Fiesp
e pela Firjan, ao organizarem o espaço Humanidade
2012, que tive a honra de conhecer e lá participar de
uma reunião do Ministro da Agricultura sobre segurança alimentar; ou mesmo a ação de outros segmentos e
organizações empresariais, como a CNA, por exemplo,
no Pier Mauá, onde se realizou a reunião conjunta da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e também
da Comissão de Meio Ambiente, são provas inequívocas de que a discussão em torno de uma economia
sustentável já está arraigada nos grandes grupos da
iniciativa nacional.
Enfim, são inúmeros os exemplos de eventos
paralelos, tais como a Cúpula dos Legisladores, a Rio
Clima, a Cúpula dos Povos, entre vários outros que
transformaram o Rio de Janeiro, naqueles dez dias, na
capital do mundo, no local onde se discutiu, de forma
intensa e democrática, o futuro do Planeta.
Encerro, Sr Presidente, entendendo que a Rio+20
é ponto de partida e não de chegada, e assim, repito,
merece celebração e orgulho a condução da diplomacia brasileira que apresenta um documento final que
aponta um caminho consensual para a busca do desenvolvimento sustentável.
Nossa responsabilidade agora é acompanhar e
cobrar os desdobramentos das decisões da Rio+20. E,
por isso, felicito as duas comissões permanentes desta
Casa, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão
de Relações Exteriores, que tiveram subcomissões
especiais para tratar da Rio+20 e que as transformaram em colegiados de acompanhamentos das ações
posteriores decorrentes dessa conferência.
As particularidades do Brasil, no que se refere
à matriz energética limpa, a sua biodiversidade, bem
como a recente e bem-sucedida luta contra a miséria
já nos colocam como um referencial nas discussões
em torno do desenvolvimento sustentável. E agora que
realizamos, com sucesso, a Rio+20 penso que temos
ainda mais legitimidade para abraçar a questão da
sustentabilidade e liderar esse processo no mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Uma boa
noite a V. Exª e uma boa noite a toda a população
brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Esta Presidência cumprimenta V. Exª pelo brilhante pronunciamento e pelas suas manifestações
acerca da Rio+20. Com certeza, essas informações e
sua manifestação enriquecem a importância do evento, bem como a presença e a participação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência informa as Srªs e aos Srs. Senadores que recebeu Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania sobre as Emendas n°s 2 a 4, de Plenário,
apresentadas à Proposta de Emenda à Constituição
n° 103, de 2011, PEC do comércio eletrônico (tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 56 e 113, de 2011).
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 817, DE 2012
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nºs 2 a 4-Plen
e sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 103, de 2011, do Senador Delcídio
do Amaral, que acrescenta o inciso VIII-A
ao § 2º do art. 155 da Constituição Federal,
para modificar a sistemática de cobrança
do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
incidente sobre as operações e prestações
realizadas de forma não presencial e que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado (tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 56 e 113, de 2011).
Relator: Senador Renan Calheiros
I – Relatório
Tramitam conjuntamente nesta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), conforme
Requerimentos nºs 273 e 274, de 2012, três Propostas
de Emenda à Constituição: a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 56, de 2011, de autoria do Senhor Senador Luiz Henrique, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) nº 103, de 2011, de autoria do
Senhor Senador Delcídio do Amaral, e a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) nº 113, de autoria do
Senhor Senador Lobão Filho, cujos objetivos são os
descrito em epígrafe.
A PEC nº 56, de 2011, do Senador Luiz Henrique,
apresenta dois artigos:

JULHO 2012

Julho de 2012

a) O art. 1º estabelece que nas operações
interestaduais que envolvam o comércio eletrônico seja aplicada a alíquota interestadual.
Além disso, o art. 1º acrescenta no inciso VIII
que a partilha do ICMS, no caso do comércio
eletrônico, será da seguinte forma: “caberá ao
Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual”.
b) O art. 2º estabelece que a Emenda entrará em vigor no ano subsequente ao de sua
publicação oficial e após decorridos noventa
dias desta.
A PEC nº 103, de 2011, do Senador Delcídio do
Amaral apresenta três artigos:
a) O art. 1º acrescenta inciso VIII-A ao § 2º do
art. 155 da Constituição Federal para estabelecer que, urna vez ocorrida operação interestadual na modalidade não presencial, parte
da arrecadação do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS) caberá ao Estado de origem e outra
parte ao Estado de destino da mercadoria, em
percentuais a serem definidos por resolução
do Senado Federal.
b) O art. 2º determina repartição provisória
até que o Senado Federal edite a referida resolução, cabendo ao Estado de localização
do destinatário setenta por cento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual, na forma a ser estabelecida por deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do disposto no
inciso XII, g, do mesmo § 2º do art. 155 da
Constituição Federal.
c) O art. 3º é cláusula de vigência e eficácia.
A PEC nº 113, de 2011, do Senador Lobão Filho,
apresenta três artigos:
a) O art. 1º altera o inciso VII, do § 2º do art.
155, da Constituição Federal, estabelecendo
que em relação às operações que destinem
bens e serviços a consumidor final, contribuinte
ou não do imposto, localizado em outro Estado,
adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá
ao Estado da localização do destinatário o
imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna e a interestadual.
b) O art. 2º revoga o inciso VIII do art. 155, da
Constituição Federal; e
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c) O art. 3º estabelece que a Emenda entre
em vigor no ano subsequente ao de sua publicação oficial e após decorridos noventa dias.
II – Análise
Quanto ao aspecto constitucional, cabe à União
legislar sobre direito e sistema tributários, haja vista o
disposto nos arts. 24, I, e 48, I, da Constituição Federal.
A iniciativa parlamentar é amparada pelo art. 60 da
CF e se confirma pelas assinaturas de mais de um terço
dos membros do Senado Federal comprovadas no processado da matéria. Nesse caso específico, trinta signatários
fizeram com que o requisito fosse obedecido com sobras.
As PEC’s respeitam o disposto no § 4º do art.
60 supracitado, na medida em que não tende a abolir
a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto,
universal e periódico, a separação dos Poderes e os
direitos e garantias individuais. Também está em conformidade com o § 5º do mesmo art. 60, ao não versar
sobre tema constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada na mesma sessão legislativa.
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As proposições estão de pleno acordo com os
ditames da técnica legislativa, conforme a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Mérito
O comércio não presencial remonta a longa data
no Brasil. Encomendas por catálogo, vendas por telefone e entregas de mercadorias pelos correios sempre fizeram parte do quotidiano do brasileiro comum.
Recentemente, o advento da internet instituiu o
chamado e-commerce, ou comércio eletrônico, em que
o comprador é exposto a uma variedade de produtos e
preços sem precedentes em nossa história econômica.
A recente melhoria nos indicadores de emprego
e renda da população brasileira impulsionou mais ainda o setor, facilitando o acesso a recursos eletrônicos
por camadas sociais antes excluídas até mesmo do
comércio de produtos básicos para a subsistência.
Hoje, de acordo com os dados coletados, o faturamento do comércio eletrônico passou de R$ 540
milhões, em 2001, para R$ 18,7 bilhões, em 2011,
obtendo crescimento anual entre 76% (2006) e 26%
(2011), nos últimos dez anos, conforme tabela e gráfico a seguir:
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Essa nova realidade trouxe muitos benefícios
para o cidadão comum, mas também muitas distorções
no equilíbrio econômico entre as unidades federadas.
A maioria das lojas virtuais é sediada em poucos
Estados, geralmente os mais ricos e desenvolvidos,
que, mantida a sistemática atual de distribuição da
arrecadação do ICMS, retêm toda a arrecadação do
tributo. A fórmula constitucional atual permite tal anomalia ao determinar a incidência da alíquota interna,
geralmente elevada, em operações envolvendo mercadorias destinadas a compradores não contribuintes
do imposto e localizados em outro Estado. Trata-se,
em última análise, da própria radicalização do princípio da origem.
Embora, não tenhamos os dados do comércio
de eletrônicos por Estado, algumas fontes divulgam
que o Estado de São Paulo detém 60% das vendas
nesse tipo de comércio. Além disso, podemos ter uma
noção dos perdedores ou ganhadores, do ponto de
vista estritamente fiscal, observando os Estados que
assinaram e os que não assinaram o Protocolo 21
do CONFAZ, que estabelece a partilha favorável aos
Estados de destino, nas vendas de comércio eletrônico. Os perdedores estariam obviamente entre os
não signatários: São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e
Minas Gerais;
Outra maneira de obtermos alguma referência
sobre a balança comercial desses produtos entre os
Estados é com base nas vendas interestaduais a não
contribuintes do ICMS, coletadas pela equipe técnica
do CONFAZ. Estão incluídas todas as vendas interes-
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taduais, inclusive eletrônicos, realizadas a não contribuintes como vendas para pessoas físicas, Administração Pública, hospitais, bancos, construtoras, etc.
De acordo com esses dados, de janeiro a maio de
2011, entre os Estados que tem superávit, no comércio
interestadual, encontram-se São Paulo, com R$ 242,0
milhões de superávit, Santa Catarina, com R$ 55,3
milhões, Rio de Janeiro, com R$ 45,8 milhões, Goiás,
com R$ 40,5 milhões, Tocantins com R$ 5,6 milhões
e Espírito Santo, com R$ 2,9 milhões.
Todo o demais Estado tem déficit, ou seja, são
importadores de mercadorias, inclusive por meio da
internet. Os maiores deficitários são Bahia, com R$
68,01 milhões, Distrito Federal, com R$ 67,6 milhões,
Minas Gerais, com R$ 63,3 milhões, Pará, com R$ 33,8
milhões, Pernambuco R$ 29,6 milhões, Mato Grosso,
Rio Grande do Norte e Maranhão, com aproximadamente R$ 20 milhões cada um. Alagoas e Ceará são
deficitários em R$ 15,0 milhões, cada um.
Além disso, não podemos afirmar que todos os
estados superavitários na balança comercial de vendas
realizadas a não contribuintes são também superavitários no comércio por meio eletrônico. Santa Catarina,
por exemplo, de acordo com o relatório do Senador Luiz
Henrique, perde R$ 29 milhões com a atual forma de
tributação de ICMS nesse tipo de comércio, embora
tenha superávit comercial total de R$ 55,3 milhões, no
período de janeiro a maio de 2011.
As PEC’s em comento procuram reequilibrar essa
relação, ordenando que parte dos recursos auferidos
pelo recolhimento do ICMS seja canalizada para o Estado de destino, numa justa adequação à realidade dos

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

fatos, que mostra tendência crescente de utilização do
e-commerce nas mais diversas transações.
As PEC’s nº 56 e nº 113 têm o objetivo de alterar
o regime de tributação do ICMS nas operações interestaduais decorrentes de faturamento direto para o
consumidor. Porém, diferem quanto à abrangência das
operações a serem consideradas.
A PEC 56, de 2011, abrange somente o comércio
eletrônico, enquanto a PEC Nº 113, de 2011, abrange
todo o comércio interestadual, presencial ou não presencial. Ambas se referem a operações e prestações
que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro Estado.
No caso da PEC nº 103, de 2011, o texto original
remete à resolução do Senado Federal a definição das
futuras alíquotas, propondo percentuais provisórios até
que a referida norma seja editada. Entretanto, julgamos
urgente e oportuno que tais percentuais sejam estabelecidos desde já, na própria PEC que se pretende
aprovar, sem necessidade de aguardar nova iniciativa
legislativa da Casa.
Além disso, julgamos que o diferencial de alíquota
interna e interestadual deva se manter como no inciso
VIII, do § 2º, do Art. 155, da Constituição Federal atual, ou seja, seja destinado ao Estado da localização
do destinatário.
Com a alternativa que proponho, na hipótese de
uma alíquota média de 17%, a partilha da alíquota ficará de 7% para Estado de origem e 10% para o Estado
de destino, no caso de operações entre os Estados do
Nordeste, Norte e Centro-Oeste e os demais Estados
da Federação. Se a partilha fosse, por exemplo, de
50% da alíquota interna de 17%, todos os Estados
receberiam a alíquota de 8,5%.
A alternativa que estou propondo é intermediária, pois, embora também se refira às operações a
consumidor final, abrange o comércio não presencial
e o comércio eletrônico, mas deixa de incluir os outros
tipos de comércio (comércio interestadual a consumidor final feita por meio de loja ou empresas, que são
contribuintes do imposto, que não é feito por meio de
internet, telefone, carta, etc.).
Além disso, na presente alternativa, a partilha
da alíquota é a mesma, tanto da PEC nº 56, quanto da PEC nº 113, de 2011, não havendo, portanto,
no que tange ao quesito da partilha, diferença entre
o que proponho e as outras Propostas, em trâmite
nesta Comissão.
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Nesse sentido, são dignas de elogio as três propostas, tanto do Senador Luiz Henrique, quanto do
Senador Delcídio do Amaral e do Senador Lobão Filho,
nas quais obtive inspiração para formular meu Relatório. Tais propostas seguem a lógica de distribuição do
ICMS adotada na Constituição Federal e que não pode
ser ignorada, simplesmente porque tivemos uma evolução tecnológica. É preciso frisar que a nossa Constituição carrega como um dos objetivos da República
Federativa do Brasil o de reduzir as desigualdades
sociais e regionais.
De fato, essas propostas dão às operações e
prestações interestaduais realizadas por meio eletrônico em que o consumidor final é não contribuinte o
mesmo tratamento dado às operações e prestações
interestaduais (realizadas ou não por meio eletrônico)
em que o consumidor final é contribuinte.
Lembremo-nos de que, no modelo da Constituição Federal, nas operações interestaduais, a regra é a partilha de receita do ICMS entre o Estado
de origem e o de destino. Levando-se em conta que
a alíquota interna modal é de 17% e que a alíquota
interestadual modal é de 12%, pode-se afirmar que,
como regra, o Estado de origem se apropria de uma
parcela maior (12%) e o de destino, de uma parcela
menor (5%) do ICMS.
Entretanto, a regra se inverte nas operações interestaduais em que o Estado de origem é mais desenvolvido e o Estado de destino é menos desenvolvido.
Nesse caso, os Estados mais desenvolvidos, que são
os Estados das Regiões Sul e Sudeste, com exceção
do Espírito Santo, ficam com 7%, e os Estados menos
desenvolvidos, que são todos os Estados das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o Espírito Santo,
ficam com 10%.
Assim, a partilha entre os Estados do ICMS interestadual determinada pelo constituinte e calibrada
pelo Senado Federal objetiva, claramente, promover
uma redistribuição de receita pública em favor dos Estados menos desenvolvidos, coerente com o objetivo
da República Federativa do Brasil de reduzir as desigualdades sociais e regionais, insculpido no art. 3º, III,
da Carta Magna.
No Plenário, foram apresentadas três emendas:
Emenda nº 2, Emenda nº 3 e Emenda nº 4.
A Emenda nº 2, cujo primeiro signatário é o Senador Cyro Miranda, estabelece que toda operação
que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado deverá se submeter à alíquota
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interestadual, independentemente de o destinatário
ser contribuinte ou não do imposto. Difere do Parecer aprovado na CCJ pelo fato de englobar todas as
operações interestaduais a consumidor final, e não
somente as operações não-presenciais por meio eletrônico. Também, difere do referido Parecer por incluir
tanto pessoas físicas, quanto jurídicas. Além disso, a
Emenda nº 2 acrescenta no inciso VIII dois tipos de
responsabilidade no recolhimento: uma estabelece
que a responsabilidade caberá ao destinatário quando
este for contribuinte do imposto e outra que a mesma
caberá ao remetente, quando o destinatário não for
contribuinte do imposto. Quanto à partilha, permanece a mesma do Parecer aprovado na CCJ: a diferença
entre a alíquota interestadual e a interna caberá ao
Estado destinatário.
A Emenda nº 3, cujo primeiro signatário é o Senador Rodrigo Rollemberg, tem o mesmo teor da Emenda nº 2, apenas inclui as expressões “pessoas físicas”
e “pessoas jurídicas”, para garantir que não haveria
diferença entre ambas, para a aplicação da alíquota
interestadual, desde que a operação seja destinada a
consumidor final, localizado em outro Estado.
A Emenda nº 4, cuja primeira signatária é a Senadora Lídice da Mata, tem o mesmo conteúdo das
Emendas nº 2 e de nº 3, apenas não inclui os dois
tipos de recolhimento, que são explicitados no inciso
VIII, do § 2º, do Art.155, tanto na Emenda nº 2, quanto
na Emenda nº 3.
A justificativa de não se diferenciar a pessoa física da jurídica, contida em todas as Emendas acima,
é a de que não há sentido em fazer tal distinção, pois
isso deixaria ônus aos Estados consumidores, no caso
de vendas realizadas em “showrooms” em um Estado,
quanto a empresa vendedora for localizada em outro
Estado. Argumentam também que não há essa limitação em nenhuma das três PEC’s analisadas.
Além disso, percebe-se nas três Emendas que há
um consenso quanto à necessidade de não se diferenciar, para efeito de aplicação de alíquota interestadual,
as operações feitas por meio eletrônico de quaisquer
outras operações que remetam bens e serviços a
consumidor final localizado em outro Estado. Nesses
casos, a diferença entre a alíquota interestadual e a
interna caberá ao Estado de localização do destinatário, em todas as propostas contidas nas Emendas
apresentadas em Plenário.
A despeito de ser, em valores absolutos, o mais
afetado pela mudança da regra constitucional, o Es-
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tado de São Paulo manifestou, por meio de emenda
apresentada, ainda na CCJ, pelos seus próprios Senadores sua adesão às propostas das Emendas comentadas acima.
A Constituição Federal faz a diferença entre contribuinte e não contribuinte, nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em
outro Estado: aos contribuintes, é aplicada a alíquota
interna, enquanto aos não contribuintes seria aplicada
a alíquota interestadual (Art. 155, §2º, inciso VII, a e b).
O que as Emendas de Plenário tencionam é não
fazer essa distinção, de maneira que a todos os casos
seja aplicada a alíquota interestadual. Essa mudança
faria parte de um contexto mais amplo de pacto federativo. Com isso, não seria possível avaliar de antemão,
qual Estado seria ganhador e qual seria perdedor com
a aprovação dessas Emendas, pois as discussões sobre distribuição de royalties e Fundos de Participação
ainda não terminaram.
A simples inclusão das pessoas jurídicas na versão aprovada pela CCJ não atingiria o principal alvo
das Emendas de Plenário: ampliar a abrangência das
operações em que se aplicam alíquota interestadual,
para todos os tipos de operações, independentemente
de ser o destinatário contribuinte ou não do imposto e
independentemente de a operação ser realizada por
meio eletrônico ou não. Essa ampliação, em si, favorece aos Estados consumidores.
Após várias discussões, chegamos à conclusão de que não há necessidade de se diferenciar a
pessoa física da jurídica. Assim, decidimos adotar
a nova regra tanto pra pessoas físicas, como para
pessoas jurídicas.
Além disso, vários especialistas e até os próprios
representantes de Estados concordaram que a nova
regra deve se aplicar não só às operações realizadas
de modo não presencial, mas a todas as operações
que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro Estado. Por esse motivo fizemos a
adequação necessária no inciso VII, do art. 155 da
Constituição Federal.
Para se evitar que o remetente, localizado em
outro Estado, tome-se substituto tributário perante o
Estado de destino, o que não é recomendado pela boa
técnica, alterou-se o inciso VIII, do art. 2º, dando-se
tratamento adequado à responsabilidade pelo recolhimento do imposto.
Nesse sentido, também foi alterada, na atual proposta, a referência genérica à alíquota interna, sem
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especificar se a mesma se referiria à alíquota interna
do Estado destinatário ou à alíquota interna do Estado
remetente. Por esse motivo, desdobrou-se o inciso VII
em letras a e b, para deixar claro que para o cálculo
da diferença entre a alíquota interna e interestadual,
a utilização da alíquota interna do Estado destinatário
ou do Estado remetente dependerá de o consumidor
final ser contribuinte ou não do imposto, Quando o
destinatário for contribuinte, a diferença será calculada entre a alíquota interna do Estado destinatário e a
interestadual. Mas, no caso de não contribuinte, aplica-se a diferença será entre a alíquota interna do Estado
remetente e a alíquota interestadual.
Por conseguinte, propomos a aprovação parcial da
PEC nº 103, de 2011, na forma a seguir, consideradas
integradas, ao novo texto, naquilo que há de melhor
em seu conteúdo, tanto a PEC nº 56, do Senador Luiz
Henrique, quanto à PEC nº 113, do Senador Lobão Filho e as Emendas de Plenário nº 2, do Senador Cyro
Miranda, de nº 3, do Senador Rodrigo Rollemberg e a
Emenda nº 4, da Senadora Lídice da Mata.
III – Voto
Pelas razões expostas, acolho parcialmente as
três Emendas de Plenário: a Emenda nº 2, cujo primeiro signatário é o Senador Cyro Miranda, a Emenda nº 3, com primeiro signatário o Senador Rodrigo
Rollemberg e a Emenda nº 4, cuja primeira signatária
é a Senadora Lídice da Mata, assim como acolho parcialmente as Propostas de Emenda Constitucional: a
PEC nº 56, do Senador Luiz Henrique, a PEC nº 103,
do Senador Delcídio do Amaral e a PEC nº 113, do
Senador Lobão Filho, todas de 2011, e, com base na
PEC nº 103, do Senador Delcídio do Amaral, apresento
a seguinte emenda (substitutiva):
EMENDA Nº 5-CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
Altera o § 2º do art. 155 da Constituição
Federal, para modificar a sistemática de
cobrança do imposto sobre operações re-

Quarta-feira 4

333

30369

lativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e
que destinem bens e serviços a consumidor
final localizado em outro Estado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155
da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 155. ........................................................
........................................................................
§ 2º ................................................................
........................................................................
VII – nas operações e prestações que destinem
bens e serviços a consumidor final, contribuinte
ou não do imposto, localizado em outro Estado, aplicar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário
o imposto correspondente à diferença entre:
a) a alíquota interna do Estado destinatário e
a alíquota interestadual, quando o consumidor
final for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna do Estado remetente e a
alíquota interestadual, quando o consumidor
final não for contribuinte do imposto.
VIII – a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna e a interestadual de que trata
o inciso VII será atribuída:
a) Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) Ao remetente, quando o destinatário não
for contribuinte do imposto;
............................................................... ”(NR)
Art.2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor no ano subsequente ao de sua publicação oficial
e após decorridos noventa dias desta.
Sala das Sessões, 3 de julho de 2012. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Renan
Calheiros, Relator.
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ASSINAM O PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011* NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE 3-7-2012, COMPLEMENTANDO AS ASSINATURAS
DOS MEMBROS DA COMISSÃO, NOS TERMOS DO
ART. 356, PARÁGRAFO ÚNICO, DO R.I.S.F., OS(AS)
SENHORES(AS) SENADORES(AS):
1 – CYRO MIRANDA
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2 – WALTER PINHEIRO
3 – JAYME CAMPOS
4 – BLAIRO MAGGI
5 – CASILDO MALDANER
6 – SÉRGIO SOUZA
7 – WELLINGTON DIAS
8 – ANA AMÉLIA
* tramitam em conjunto as PEC’s nºs 56 e 113, de 2011
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
....................................................................................
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
....................................................................................
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
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§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
....................................................................................
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
....................................................................................
VII – em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado
em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário
for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;
VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o
imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual;
XII – cabe à lei complementar:
....................................................................................
g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
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.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Os pareceres lidos vão à publicação. Também
informamos que a Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
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JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

341

30377

342

30378 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

343

30379

344

30380 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

345

30381

346

30382 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

347

30383

348

30384 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

349

30385

350

30386 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

351

30387

352

30388 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

353

30389

354

30390 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

355

30391

356

30392 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

357

30393

358

30394 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

359

30395

360

30396 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

361

30397

362

30398 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

363

30399

364

30400 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

365

30401

366

30402 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

367

30403

368

30404 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

369

30405

370

30406 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

371

30407

372

30408 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

373

30409

374

30410 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

375

30411

376

30412 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

377

30413

378

30414 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

379

30415

380

30416 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

381

30417

382

30418 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

383

30419

384

30420 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

385

30421

386

30422 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

387

30423

388

30424 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

389

30425

390

30426 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

391

30427

392

30428 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

393

30429

394

30430 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

395

30431

396

30432 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

397

30433

398

30434 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

399

30435

400

30436 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

401

30437

402

30438 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

403

30439

404

30440 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

405

30441

406

30442 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

407

30443

408

30444 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

409

30445

410

30446 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

411

30447

412

30448 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

413

30449

414

30450 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

415

30451

416

30452 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

417

30453

418

30454 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

419

30455

420

30456 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

421

30457

422

30458 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

423

30459

424

30460 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

425

30461

426

30462 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

427

30463

428

30464 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

429

30465

430

30466 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

431

30467

432

30468 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

433

30469

434

30470 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

435

30471

436

30472 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

437

30473

438

30474 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

439

30475

440

30476 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

441

30477

442

30478 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

443

30479

444

30480 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

445

30481

446

30482 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

447

30483

448

30484 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

449

30485

450

30486 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

451

30487

452

30488 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

453

30489

454

30490 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

455

30491

456

30492 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

457

30493

458

30494 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

459

30495

460

30496 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

461

30497

462

30498 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

463

30499

464

30500 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

465

30501

466

30502 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

467

30503

468

30504 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

469

30505

470

30506 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

471

30507

472

30508 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

473

30509

474

30510 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

475

30511

476

30512 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

477

30513

478

30514 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

479

30515

480

30516 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

481

30517

482

30518 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

483

30519

484

30520 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

485

30521

486

30522 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

487

30523

488

30524 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

489

30525

490

30526 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

491

30527

492

30528 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

493

30529

494

30530 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

495

30531

496

30532 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

497

30533

498

30534 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

499

30535

500

30536 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

501

30537

502

30538 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

503

30539

504

30540 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

505

30541

506

30542 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

507

30543

508

30544 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

509

30545

510

30546 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

511

30547

512

30548 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

513

30549

514

30550 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

515

30551

516

30552 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

517

30553

518

30554 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

519

30555

520

30556 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

521

30557

522

30558 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

523

30559

524

30560 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

525

30561

526

30562 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

527

30563

528

30564 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

529

30565

530

30566 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

531

30567

532

30568 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

533

30569

534

30570 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

535

30571

536

30572 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

537

30573

538

30574 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

539

30575

540

30576 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

541

30577

542

30578 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

543

30579

544

30580 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

545

30581

546

30582 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

547

30583

548

30584 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

549

30585

550

30586 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

551

30587

552

30588 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

553

30589

554

30590 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

555

30591

556

30592 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

557

30593

558

30594 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

559

30595

560

30596 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

561

30597

562

30598 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

563

30599

564

30600 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

565

30601

566

30602 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

567

30603

568

30604 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

569

30605

570

30606 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

571

30607

572

30608 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

573

30609

574

30610 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

575

30611

576

30612 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

577

30613

578

30614 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

579

30615

580

30616 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

581

30617

582

30618 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

583

30619

584

30620 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

585

30621

586

30622 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

587

30623

588

30624 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

589

30625

590

30626 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

591

30627

592

30628 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

593

30629

594

30630 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

595

30631

596

30632 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

597

30633

598

30634 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

599

30635

600

30636 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

601

30637

602

30638 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

603

30639

604

30640 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

605

30641

606

30642 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

607

30643

608

30644 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

609

30645

610

30646 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

611

30647

612

30648 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

613

30649

614

30650 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

615

30651

616

30652 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

617

30653

618

30654 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

619

30655

620

30656 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

621

30657

622

30658 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

623

30659

624

30660 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

625

30661

626

30662 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

627

30663

628

30664 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

629

30665

630

30666 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

631

30667

632

30668 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

633

30669

634

30670 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

635

30671

636

30672 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

637

30673

638

30674 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

639

30675

640

30676 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

641

30677

642

30678 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

643

30679

644

30680 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

645

30681

646

30682 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

647

30683

648

30684 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

649

30685

650

30686 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Juho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4
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