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Ata da 131ª Sessão, não Deliberativa,
em 13 de julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ciro Nogueira, Roberto Requião e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e encerra-se
às 10 horas e 54 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Encontra-se na Casa o Sr. Wilder Pedro de Morais, Primeiro Suplente do Senador Demóstenes Torres, da representação do Estado de Goiás, convocado
em virtude da vaga.
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 (Ciro Nogueira. Bloco/PP –
PI) – Convoco o Sr. Wilder para vir prestar juramento.
Solicito a todos que fiquem de pé.
(O Sr. Wilder Pedro de Morais é conduzido
ao plenário e presta, junto à Mesa, o compromisso.)
O SR. WILDER MORAIS – Prometo guardar a
Constituição Federal e as leis do País, desempenhar
fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me
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conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Declaro empossado, no mandato de Senador
da República, o Sr. Wilder Pedro de Morais, que, a
partir deste momento, passa a participar dos trabalhos desta Casa.
Sobre a mesa, comunicação de filiação partidária e nome parlamentar, que será publicado na forma
regimental.
É a seguinte a comunicação:
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O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Convoco o primeiro orador inscrito, o nobre
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Ciro Nogueira, Srs.
Senadores, Sras. Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero hoje justamente falar sobre a TV Senado. Eu quero dizer que,
na verdade, não fora a TV Senado, a Rádio Senado,
a única forma de o cidadão ou de a cidadã tomar conhecimento do dia a dia do Parlamentar, era a histórica
Voz do Brasil, transmitida pelas rádios e que alcançava, portanto, todo o País. Lembro-me de que, quando
Deputado, chegava aos locais do interior do meu então
Território Federal, as pessoas diziam: “Ouvi o senhor na
Voz do Brasil”, o que já era muita coisa. É compreensível que as emissoras particulares não tenham espaço
para divulgar o dia a dia dos Parlamentares. Quando
muito, dão notícias que elas julgam destaques e importantes, segundo critério da emissora. Agora, para
nós, o que interessa mesmo é o julgamento do cidadão
e da cidadã dos nossos Estados, quer dizer, de cada
Estado que o Senador representa e de toda a Nação
brasileira, porque o Senador da República não cuida
só dos problemas do seu Estado, mas também da sua
região e de todas as regiões do Brasil.
Eu quero ler aqui, Senador Requião, um pouquinho da história da TV Senado. Foi a primeira emissora
legislativa de alcance nacional, criada em 5 de fevereiro
de 1996 pelo Senador José Sarney, então Presidente
do Senado, com base na Lei 8.977, de 1995. Essa lei
determinou às operadoras de TV a cabo a destinação
de um canal para o Senado Federal entre os chamados
canais básicos de utilização gratuita que devem constar no cardápio de canais oferecidos aos assinantes.
Com o objetivo de ser um canal de comunicação
direta ao cidadão, a TV Senado passou a levar ao telespectador informações sobre o Legislativo e suas
atribuições. É bom dizer [saindo do roteiro aqui] que a
TV Senado, como a Rádio Senado, não se limitam a
falar ou a transmitir somente os pronunciamentos, as
reuniões das Comissões, mas também faz entrevistas com os Senadores, interagem com os cidadãos e
as cidadãs. Há, por exemplo, o Alô Senado, em que
as pessoas mandam perguntas sobre temas, os mais
variados, de todas as regiões do País, para que o Senador responda à indagação que faz.
Então, na verdade, a TV Senado, que foi criada
justamente com essa atribuição, tem avançado a cada
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ano, além de ter programas culturais, tanto programas
de debates como entrevistas com autoridades de diversos setores e também programas de música. É
uma televisão que não se limita apenas, como disse,
a transmitir o pronunciamento que estou fazendo, amanhã ou depois, nas comissões, o debate de projetos,
o relatório de projetos.
Mas o importante também é que nós tenhamos
em mente que, antes de a emissora ser instalada,
o registro audiovisual das sessões e reuniões vinha
sendo feito, desde 93, por uma central de vídeo, que
produziu os vídeos institucionais do Senado, material
que era distribuído para as emissoras de TV comerciais, mas que, obviamente, só era publicado de maneira muito concisa.
No início, a emissora mantinha no ar somente 15
horas de programação, transmitida apenas para Brasília. Em maio de 96, o sinal da TV Senado já chegava
a todo o Brasil pelo sistema de satélite digital, isto é,
qualquer cidadão que morava no interior do Estado
mais distante, seja do norte ou do sul, que tivesse uma
antena parabólica, conseguia assistir a TV Senado.
Antes de completar um ano, a TV Senado já transmitia a sua programação durante 24 horas, inclusive aos
finais de semana.
Hoje, o sinal da TV Senado cobre todo o País,
levado por meio das operadoras de TV a cabo, por
satélites, por antenas parabólicas do tipo analógico e
digital, e, em várias localidades, sinal aberto de UHF.
No dia 29 de abril de 2010, a TV Senado inaugurou transmissões digitais pelo Canal 61, em São Paulo,
em parceria com a TV Câmara e a TV da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo. O canal transmite
as programações das três emissoras públicas de modo
simultâneo, durante 24 horas por dia.
Além dessas alternativas, o telespectador da TV
Senado tem acesso à programação da emissora por
meio do site na Internet, www.senado.gov.br/tv. Portanto, até pelo computador a pessoa pode acessar,
via Internet, a transmissão das programações e da TV
Senado inteira, 24 horas por dia.
Criada em 2001, a página da TV Senado na
internet oferece canais para transmissão ao vivo de
sessões plenárias e reuniões de comissões e disponibiliza íntegras de programas, para serem assistidas
ou copiadas.
O reconhecimento da sociedade pelo trabalho
desenvolvido pela TV Senado é constatado em manifestações de entidades de classe, organizações não
governamentais, universidades e imprensa, pelo tele-
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fone gratuito 0800612211 ou pelo endereço eletrônico
tv@senado.gov.br.
Diariamente chegam, por esses meios, sugestões, pedidos de reapresentação e muitos elogios ao
Senado e à programação da emissora. Pela Internet,
ainda, o telespectador e o internauta têm condições
de entrar em contato com a emissora por meio do site
de relacionamento Twitter, criado em agosto de 2009.
Acervo disponível.
Com prioridades para as transmissões ao vivo
de sessões plenárias e reuniões de comissões, a TV
Senado mantém no ar uma programação informativa e diversificada, incluindo telejornais e programas
temáticos. A produção vem sendo arquivada e forma
hoje o acervo da emissora, disposto em mídias analógicas e digitais. Integram esse arquivo: coleção das
sessões plenárias ocorridas a partir de agosto de 1998;
coleção das reuniões das comissões permanentes e
temporárias, comissões parlamentares de inquérito
e especiais transmitidas pela TV Senado, a partir de
agosto de 1998; edições do Jornal do Senado a partir
de 1999; programas de estúdio que fizeram ou fazem
parte da programação desde agosto de 1998; programas educativos e culturais que compõem o Catálogo
da TV Senado.
Internet.
Criada em 14 de fevereiro de 2001, a página da
TV Senado na Internet determinou uma nova forma de
acesso à emissora. Além da grade de programação, o
site http://www.senado.gov.br/tv permite acompanhar
o que está sendo transmitido na TV e disponibiliza vídeos e programas para baixar. Inicialmente a página
apresentava apenas vídeos e textos de trechos das
sessões plenárias e das reuniões de comissões.
Em 13 de junho de 2005, em conjunto com o
Prodasen, foram criados dois canais que passaram a
oferecer alternativas na programação, ficando o canal
TV1 reservado para a transmissão do que estava no
ar na emissora. Em 2009, o número de canais foi ampliado, quando os canais TV2, TV3 e TV4 passaram
a transmitir reuniões que ocorrem simultaneamente à
que está ao vivo no TV1.
A TV5 é o atalho para o portal Terra, com quem a
TV Senado mantém uma parceria para retransmissão
do sinal dos canais TV1 e TV2. Além das transmissões
da programação da TV Senado e de reuniões de comissões ao vivo, a equipe do site publica diariamente
vídeos e textos dos Parlamentares do Senado; vídeos
com íntegra de programas; alimenta o site de relacionamento no Twitter; elabora newsletter para divulgar
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destaques da programação e responde a questões
encaminhadas por telespectadores e internautas sobre a TV Senado. Periodicamente, são ainda criadas
páginas sobre datas comemorativas ou para a divulgação de programas especiais.
Quanto à programação criada para fazer divulgação institucional do Senado e oferecer ao cidadão
uma programação educativa e cultural de qualidade e
diferenciada das emissoras comerciais, a TV Senado
faz a cobertura de todas as sessões plenárias do Senado e também do Congresso Nacional, bem como
das reuniões das comissões permanentes e temporárias. As sessões plenárias têm prioridade de exibição
sobre qualquer outro programa na TV Senado, que é
justamente o caso da sessão de hoje, aqui. Os eventos legislativos são gravados para serem veiculados
em outros horários da programação, no mesmo dia ou
nos dias seguintes.
A cobertura institucional gera diversos tipos de
programas para a TV Senado: transmissões ao vivo,
íntegra de reuniões pré-gravadas, produção de especiais e programas jornalísticos. Os temas relevantes e
de interesse do cidadão são tratados também em entrevistas e debates, bem como em grandes reportagens.
Atualmente, a TV Senado conta com os telejornais: Jornal do Senado, Senado Agora, Parlamento
Brasil, Repórter Senado e EcoSenado; com as entrevistas Agenda Econômica, Cidadania e Argumento;
com os documentários Histórias Contadas, Tela Brasil, Senado Documento; e com os culturais Leituras,
Espaço Cultural, Conversa de Músico – Concertos.
A TV produz ainda interprogramas, como Agora
é Lei, Senado Aprova, Fique Atento, Cartão Postal,
Pense Rápido e Portais do Senado. Confira no link
“Conheça os programas”, no menu Serviços, o que é
produzido pelas equipes da TV Senado.
Acesse abaixo a íntegra da legislação relativa à
criação da TV Senado:
Então, aqui são informações que fazem com
que, de fato, o cidadão que já conhece a TV Senado
ou mesmo aquele que ainda não conhece – eu acho
que são muito poucos – fica feliz de saber que uma
instituição pública trata de maneira imparcial a todos.
Aqui, na tribuna, nas comissões e em entrevistas, Senadores da situação ou da oposição, isto é, Senadores que apoiam o Governo ou que são contra o
Governo têm o mesmo tempo para falar e igualmente
podem discorrer sobre os temas que acharem importantes, inclusive criticar ou aplaudir as ações de Go-
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verno tanto Federal quanto dos seus Estados, quanto
dos Municípios.
E, aí, Senador Roberto Requião vendo que, inclusive, a TV Senado estava indo para diversas capitais de
Estados importantes, inicialmente fiz, em 27 de abril de
2010, um o ofício dirigido ao Presidente Michael Temer,
na época, Presidente da Câmara, dizendo o seguinte:
“Com o objetivo de parabenizar a V. Exª pela
importante conquista de instalar e inaugurar
em São Paulo a transmissão simultânea da TV
Câmara, TV Senado e TV Alesp, reconhecendo
a influência desse meio, venho à presença de
V. Exª solicitar incluir, entre os assuntos dessa
Presidência, a possibilidade de instalar o canal
aberto no Estado de Roraima nos moldes dos
que já existem em Minas Gerais, São Paulo
e Paraíba, entre outros, tendo em vista que o
mais distante Estado da Federação, que é o
meu Estado de Roraima, apresenta maiores
dificuldades em se obter comunicação direta
com o povo, comunicação imparcial.
De alguma forma, tal procedimento representará soluções para a integração e desenvolvimento dos amazônidas.”
Igualmente, mandei ofício para o Presidente do
Senado, obviamente fazendo essa solicitação e posteriormente encaminhei ao Presidente do Senado o
mesmo ofício que encaminhei ao Presidente da Câmara. E, no dia 16 de maio de 2010, recebi o Presidente
Sarney a seguinte resposta:
“Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento as informações prestadas pelo Senhor
FERNANDO CÉSAR MESQUITA, Diretor da
Secretaria Especial de Comunicação Social,
referentes à instalação da TV Senado em canal aberto no Estado de Roraima.”
A resposta é a seguinte:
“O senador Mozarildo Cavalcanti solicita analisar a possibilidade de instalar a TV Senado em
canal aberto no Estado de Roraima a exemplo do que existe em outros Estados do país.
A TV Senado possui canal para transmissão
de televisão em sinal aberto VHF para a cidade
de Boa Vista, capital do Estado de Roraima,
consignado pelo Ministério das Comunicações
em dezembro de 2005. A instalação’ de uma
estação retransmissora naquela cidade, no
entanto, depende da aquisição por licitação

Sábado 14

JULHO
36997

dos equipamentos de transmissão e da obtenção de um local para abrigar todo o sistema,
incluindo antenas de transmissão.
Esse local pode ser conseguido por meio de
parceria com alguma emissora pública local,
como já feito em outros locais em que a TV
Senado possui retransmissoras, ou, não havendo condições técnicas ou legais, teria que
ser contratato por meio de licitação entre as
emissoras comerciais.
A cidade de Boa Vista possui população [aquela época, de 2010] de 266.901 habitantes, segundo estimativa para 2009, feita pelo IBGE.
Com esse perfil e pelas características topográficas da cidade, a área técnica da TV Senado recomenda a utilização de um transmissor
de 5 kW, com custo estimado R$ 470.000.00
para todo o sistema de transmissão.
Pois bem, desde 2010, que eu venho solicitando essa instalação lá. Em 2011, nós, eu e a Senadora
Angela Portela, também de Roraima, mandamos um
ofício dirigido ao Presidente Sarney resumidamente
dizendo o seguinte:
“Esclarecemos que a posição setentrional do
Estado de Roraima cria um isolamento geográfico que, nos dias atuais, pode facilmente
ser superado .pelas tecnologias de informação
já disponíveis, dentre as quais se destacam o
rádio e a televisão.
O Estado de Roraima é a porta de entrada
norte de nosso País, daí a importância de
que seus cidadãos estejam informados sobie
a vida política e social do restante do país,
para que os mesmos se sintam inseridos na
realidade nacional.”
Quer dizer, foi reiterado o pedido de que fosse
instalada a TV Senado.
E em maio de 2011, o Jornalista Fernando César
Mesquita nos mandou a seguinte informação:
O Presidente José Sarney solicitou ao Ministério das Comunicações canais de televisão digital para a TV Senado para todas as vinte e sete
capitais brasileiras. A Mesa, por sua vez, em
3 de março, decidiu instalar emissoras da TV
e da Rádio Senado nessas cidades até 2012.
A despeito dessa solicitação de canais ainda
estar pendente de deliberação, a Secretaria
Especial de Comunicação Social vem trabalhando técnica e administrativamente no sen-
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tido de viabilizar essas decisões e informa que
o canal digital de Boa Vista está em Consulta
Pública desde 11 de abril de 2012. A Consulta fica aberta por 30 dias no site da Anatel e,
não sendo apresentados óbices técnicos, o
Ministério das Comunicações normalmente
decide com brevidade a consignação do canal.
E o Presidente do Senado, portanto, em ofício
em resposta ao que nós mandamos, diz:
Nos termos da solicitação constante do OF.
N° 164/2009-PRESID, datado de 29.04.2009,
desta procedência, conforme cópia anexa,
reitero a Vossa Excelência o interesse do Senado Federal na consignação de canal para
retransmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no âmbito do Sistema
Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T),
em Boa Vista, Estado de Roraima.
E aí, Senador Requião, mostra como, de fato,
de longas datas, eu e, posteriormente, a Senadora
Angela Portela vimos insistindo na instalação da TV
Senado. E eu quero ter a felicidade de aqui até repetir
a notícia que já dei aqui desta tribuna, que foi, de fato,
agora, formalmente assinado um convênio entre o Senado Federal e a Assembléia Legislativa do Estado de
Roraima, ao mesmo tempo em que foi assinado com
o Estado do Pará. Portanto, Roraima vai ter televisão
no mesmo tempo que o Estado do Pará. Foi assinado
convênio e já definidos, por exemplo, locais, as questões técnicas levantadas.
Tenho a impressão de que, dentro de muito em
breve, a população do meu Estado vai contar com a TV
Senado em canal aberto, portanto, sem a necessidade
de ter parabólica ou de ser assinante de qualquer televisão a cabo. Isso me deixa muito feliz, porque, repito,
a importância maior da TV Senado justamente é possibilitar a informação de tudo o que faz aqui o Senador
e, no caso da TV Câmara, tudo o que faz o Deputado
Federal, de forma, repito, imparcial.
Nos Estados, infelizmente, as televisões, as rádios estão ligadas a grupos políticos. Isso leva àquela
distorção de, portanto, só publicar o que interessa ao
grupo que é o dono daquele canal ou daquela rádio.
Assim, chegando a Roraima, por meio da TV
Senado, Rádio Senado, a TV Câmara, a Rádio Câmara e a TV Assembléia, o cidadão, eleitor ou não,
vai saber exatamente o que fazem o Senador, o Deputado Federal, o Deputado Estadual que ele elegeu
ou não, porque, depois de eleito, qualquer um de nós
aqui representa todos e não apenas aqueles que vo-
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taram nele até porque não sabemos quem votou, pois
o voto é secreto. Sabemos daqueles que trabalharam
mais de perto.
Então, faço este registro hoje, Senador Requião,
porque é uma felicidade muito grande para o meu Estado, que é o verdadeiro extremo norte deste País; é
onde fica o monte Cabuaraí, sessenta quilômetros acima do Oiapoque, que era ensinado, há até bem pouco
tempo pelos livros de geografia nos bancos escolares,
como extremo norte.
Nós somos, realmente, porta de entrada do extremo norte, estamos colados à Venezuela, há até uma
estrada que permite o acesso por terra a qualquer local
da Venezuela e vice-versa. Isso vai permitir, de fato,
tenhamos condição de comunicação com o cidadão,
levando as nossas preocupações, nossos projetos, nossas denúncias. De forma que eu me sinto muito feliz.
Exerci dois mandatos como Deputado Federal,
mas só havia a Voz do Brasil – que continua e é um
importante veículo também. Agora, obviamente que
tanto a Rádio Senado quanto a TV Senado são muito
mais amplas porque permitem ao cidadão ver realmente onde está, o que está dizendo, o que está fazendo
o Parlamentar que representa o seu Estado e, dessa
forma, fazer um julgamento mais tranquilo e, repito
para encerrar, imparcial.
Encerrando, Senador Requião, peço a V. Exa. que
autorize a transcrição das matérias a que me referi e
de algumas a que não me referi para não me alongar
muito aqui.
Quero agradecer ao Presidente Sarney, que,
além de ter fundado a TV Senado, está fazendo um
trabalho magnífico de expansão, como foi dito no ofício, para todas as 27 capitais do Brasil em sinal aberto.
Isso é muito importante, porque é a democratização
dos meios de comunicação, evitando que fiquem nas
mãos das emissoras comerciais, que, às vezes, são
ligadas a grupo único.
Quero dizer que não tenho nada contra as emissoras comerciais. Elas, de fato, são comerciais. Então,
elas precisam ter propaganda, elas precisam estar vinculadas a certos interesses. Mas o certo é que, na TV
Senado, nós temos uma isenção e uma imparcialidade
que nenhuma outra pode, de fato, oferecer.
Então, quero agradecer a V. Exa. e reiterar o pedido de transcrição das matérias que desejo transcrever.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Na forma do Regimento, Senador Mozarildo, seu requerimento será atendido.
Aliás, no sentido da democratização da mídia,
eu dei entrada junto à Mesa do Senado, ontem, em
projeto admitindo, nas licitações públicas e divulgação
dos governos, em todas as instâncias, a realização de
consórcios de meios de comunicação.
Já fiz essa experiência quando Governador do
Paraná, admitindo que televisões do interior, pequenas
rádios e jornais se consorciassem para que, numa licitação de divulgação de assuntos públicos, tivessem
uma capacidade de transmissão, um alcance de mídia,
igual à das grandes redes monopolizadas. Isso funcionou extraordinariamente bem.
Eu estou tentando, nesse sentido, oficializar, através de um projeto de lei, a possibilidade do consórcio
dos pequenos para poderem participar também das
licitações de divulgação de atividades de Estados e
Municípios.
Senadora Ana Amélia, V. Exa. estava inscrita, no
entanto, a seu pedido, vamos homenagear o aniversariante de hoje, o Senador Rollemberg, que, aliás, está
convidando, pelo que sei – informação que recebi – os
amigos de Brasília para um jantar na sua casa hoje,
livre, de portas abertas.
Parabéns, Senador!
Com a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Senador Roberto Requião, que preside esta sessão, agradeço os cumprimentos. Prezada
Senadora Ana Amélia, Senador Mozarildo Cavalcanti,
prezadas Senadoras, Senadores, subo à tribuna, na
manhã de hoje, para fazer dois registros.
O primeiro deles é que o IBGE divulgou mais uma
série de dados do Censo de 2010, com um número
que merece atenção redobrada no caso do Distrito
Federal. Ainda temos 85 mil analfabetos no Distrito
Federal, o que corresponde a 3,25% dos brasilienses
com mais de 10 anos. Apesar de ser o menor índice
de todo o Brasil, o preocupante é que o DF avança
muito lentamente nesse enfrentamento, já que, no ano
2000, 4,9% dos moradores locais eram analfabetos,
ou seja, houve uma redução de apenas 1,6% ao longo
de uma década.
Exatamente por isso, esse dado nos impõe uma
reflexão mais atenta sobre as falhas e desafios das
medidas até agora implementadas em nossa cidade,
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porque dizem respeito não só à escala de atendimento de programas de alfabetização, especialmente à
insuficiência da oferta de vagas – até agora, foram
oferecidas apenas 3.040 vagas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) –, mas mostram fragilidades
importantes sobre a qualidade desses programas de
formação, que dizem respeito não só ao processo de
aprendizagem, mas também a ações de estímulo para
que brasilienses tenham interesse e meios de acesso
a livros e outras ferramentas de comunicação que incentivem a prática da leitura e da escrita.
O Brasil tem o privilégio de contar com um dos
modelos mais avançados de alfabetização, proposto
por Paulo Freire, agora patrono da educação brasileira,
que demarcou uma revolução conceitual na educação
de jovens e adultos no País. Ele entende a alfabetização
como um ato de conhecimento criador e o alfabetizando como um sujeito do seu processo de alfabetização.
Seu método tem como ponto de partida a realidade
dos sujeitos; o diálogo como um caminho metodológico; e, como ponto de chegada, a conscientização
e a intervenção cidadã para mudança metodológica.
O modelo é adotado em várias partes do País,
mas precisa de um esforço concentrado que não se
restrinja ao alcance de inscritos, mas que envolva um
pacote de medidas complementares que garanta o
sucesso da iniciativa.
Farei aqui algumas sugestões específicas para
as carências encontradas aqui, no Distrito Federal.
Primeiro, sabemos que boa parte do trabalho de
alfabetização desenvolvido no DF se dá por iniciativas
da sociedade. Temos uma rede importante de associações, ONGs, igrejas e movimentos sociais engajada
nas ações de alfabetização. É o momento de investir no
que a Unesco chamou de “engenharia de parcerias”,
envolvendo a participação de instituições públicas,
privadas e atores sociais por um esforço concentrado
de atuação.
A outra sugestão diz respeito a estratégias de
mobilização da juventude. Temos, no Distrito Federal,
78,5 mil jovens entre 18 e 24 anos que cursam Ensino
Superior, segundo dados do último censo do IBGE. Eis
aí uma estatística expressiva frente aos 85 mil analfabetos aqui do Distrito Federal. Se fosse adotada uma
ação de estímulo, com pontuação de crédito acadêmico
para esses alunos participarem de ações de alfabetização no DF, teríamos, apenas com isso, um importante
apoio de estudantes universitários.
Esses jovens passariam por um treinamento nas
instituições de Ensino Superior, pontuando crédito em
seu currículo, para, em seguida, poder trabalhar com
as comunidades menos assistidas, como a Estrutural,
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Itapoã, condomínios Sol Nascente e Pôr do Sol, entre
outros, recebendo uma bolsa-auxílio.
Como terceira questão, vem a necessidade de
uma ação especial para o público idoso, pois a maior
parte dos analfabetos do Distrito Federal tem mais de
60 anos. Nessa faixa etária, 13,3% da população não
sabe ler e escrever. Planaltina abriga o maior percentual: 8,2% dos habitantes com mais de 10 anos. São
pessoas que enfrentam muitas vezes dificuldades para
acessar cursos que vão desde o desconhecimento da
existência de programas até as dificuldades de locomoção e condições para manter frequência nas aulas
e também dificuldades de saúde, como problemas oftalmológicos, porque muitos não têm condições para
fazer exames de vista e comprar óculos para leitura.
Não por acaso, o último censo do IBGE mostra
que apenas 7,4 mil brasilienses frequentam cursos de
alfabetização de jovens e adultos. Por isso, vale um investimento estratégico em ações de ensino à distância
como, por exemplo, foi feito com sucesso pelo modelo
cubano, com o método de alfabetização “Sim, eu p���
����
osso”, que já habilitou à leitura quase cinco milhões de
adultos de 28 países e erradicou o analfabetismo na
Venezuela, na Nicarágua e na Bolívia
Embora venha ganhando espaço no País nos
últimos anos, o “Sim, eu posso” é ainda minoritário
entre os métodos de alfabetização usados no Brasil,
tem uma abrangência pequena e poderia passar por
uma experiência piloto aqui no DF.
Outra questão estratégica são as ações de pós-alfabetização, pois não adianta os alunos aprenderem
e serem rapidamente alfabetizados se não continuarem
estudando depois para fixar e continuar a desenvolver
o aprendizado. Também são fundamentais ações sistêmicas de estímulo à leitura, como acesso a bibliotecas
e programação cultural nesses espaços.
Por fim, e não menos importante, gostaria de
citar um ponto determinante para o sucesso de qualquer medida de alfabetização, que é a valorização do
educador.
O MEC oferece uma bolsa de R$250,00 a esses
educadores, o que não chega a ser nem a metade de
um salário mínimo. O GDF prometeu criar uma bolsa
complementar para alcançar esse teto. A informação é
de que esse decreto de complementação já está pronto
e deve ofertar uma bolsa complementar de R$400,00
para esses profissionais, que, somada ao apoio do
MEC, vai permitir uma remuneração digna desses trabalhadores, que passarão a ganhar um salário mínimo.
Quero registrar que foi um compromisso de campanha da chapa composta pelo atual Governador Agnelo, por mim e pelo Senador Cristovam erradicar o
analfabetismo no Distrito Federal. Nesse sentido, quero
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solicitar ao Governador do Distrito Federal que assine
o quanto antes esse decreto, porque é uma reparação
urgente que deve ser feita a esses educadores que têm
tocado o seu trabalho com condições extremamente
precárias, mas sem desistir, pelo compromisso e pela
força da sobrevivência.
Há duas semanas fiz uma reunião com um grupo de educadores populares do Distrito Federal que
fizeram muitas reclamações em relação à demora do
Governo do Distrito Federal em prover essa bolsa, esse
compromisso, e à dificuldade que estavam encontrando para desempenhar o seu trabalho.
Brasília não pode esperar mais! Estamos muito,
muito atrasados no combate ao analfabetismo. O GDF
já perdeu um ano e meio. O Governo divulgou recentemente a meta de erradicar o analfabetismo até 2014
com o programa DF Alfabetizado. Mas, se o Governo
não conseguir acelerar esse ritmo, será necessário
esperar mais muitos anos para que Brasília chegue
perto da eliminação do analfabetismo.
Como costumava dizer Paulo Freire, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser
erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma
das expressões concretas de uma realidade injusta.
Não podemos carregar a pecha de termos, no
País, mais analfabetos que Zimbábue, e o DF precisa
ser o primeiro a dar esse exemplo, erradicando, de
vez, o analfabetismo na região.
Quero aproveitar também, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, para fazer um breve registro de uma
das iniciativas mais bem-sucedidas, organizada este
ano pelo Senado Federal, que foi o Fórum Senado 2012.
Foram duas semanas de intensa reflexão, com
debates livres e extremamente produtivos sobre a
democracia, em suas diversas expressões e desafios
da contemporaneidade. O Senado reuniu renomados
professores de universidades brasileiras e francesas,
filósofos, cientistas políticos, professores, jornalistas
e físicos, um time de primeira, com uma visão profunda e plural, que nos deu uma valiosa oportunidade de
refletir e renovar laços essenciais para os trabalhos
desta Casa, que se constituem entre a ação política e
a formação humanística.
Muitos não acreditavam que filosofia atrairia um
bom público, e, muito pelo contrário, todas as palestras do fórum lotaram o auditório do Interlegis, em um
reconhecimento explícito do valor dessas discussões
e do modelo aberto à participação do público.
Falou-se de temas tabus e espinhosos para a política brasileira, como o elo entre democracia e religião,
em brilhante palestra feita pelo Embaixador Sérgio Paulo
Rouanet, que tive o provilégio de assistir. Falou-se sobre
os limites e contradições da democracia, com excelente
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intervenção do filósofo francês e professor da Sorbonne,
Charles Girard; dos desafios que se impõem, frente à
legimidade e à representatividade democrática, assim
como o complexo contexto de forças de expressão que
se colocam na ciberdemocracia. Infelizmente, não terei
como citar todos nesse breve registro.
Todos os debates foram valiosos para a qualificação do nosso trabalho e para fortalecer a aproximação
da sociedade brasileira com o Legislativo, com fóruns
especializados de discussão.
Penso que o Fórum Senado 2012 foi um verdadeiro pontapé para a reflexão, aboslutamente necessária para nós, em tempos de crise da política brasileira,
normalmente analisada sob os factóides de CPIs e escândalos, sob o imediatismo das análises conjunturais.
A renovação política, tão desejável neste momento, precisa de abordagens mais estruturais que ampliam
o nosso olhar e que dialogam com uma perspectiva
marcadamente histórica e cultural. Uma perspectiva
mais complexa e diversa, que trata o problema não
apenas em seus sintomas e enfrentamentos imediatos,
mas por um profundo diagnóstico de causas e possibilidades de desdobramentos futuros.
Se poucos negam o diagnóstico de que se vive um
momento de incerteza, desordem, grandes mutações,
a política é vista como uma das partes mais afetadas
por esse momento. E é nesse contexto que o fórum
veio resgatar o papel de reflexão do Senado Federal,
cuja origem foi de órgão conselheiro do Estado.
Depois desse primeiro passo, o Senado agora
vai adotar um calendário anual de debates para discutir grandes temas da atualidade, como os desafios das
democracias modernas, as crises financeiras, cultura e
conhecimento na era da tecnologia. Um programa sistêmico de reflexão, de afirmação da diversidade intelectual que necessariamente deve haver para que a esfera
pública cumpra o seu papel na contemporaneidade.
Por isso, quero parabenizar o Presidente do Senado, José Sarney, pela iniciativa, pela sensibilidade
e compreensão do quanto o pensamento humanístico
pode desempenhar papel transformador nos trabalhos
desta Casa.
Também quero parabenizar o Secretário Especial
de Imprensa, Embaixador Jerônimo Moscardo, que idealizou este Fórum junto com o jornalista e Prof. Adauto
Novaes. Graças ao Embaixador Moscardo, essa ação
se estenderá para fomentar a reflexão na Casa com a
criação de uma comissão especial do Senado.
Lembro que, na Câmara dos Deputados, nós temos um Conselho de Altos Estudos, de que tive a oportunidade e a honra de participar. E acredito que essa é
uma boa iniciativa também a ser adotada pelo Senado.
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E tudo isso não teria tanto sucesso e qualidade sem
o brilhante trabalho do Jornalista e Prof. Adauto Novaes.
Adauto tem coordenado os mais expressivos ciclos de
debates e palestras no Brasil. Para falar apenas de um
exemplo mais recente, cito o valioso ciclo de conferências
que ele realizou no Ministério da Cultura, com o programa “Cultura e Pensamento”. Um programa que teve uma
adesão sem precedentes, dentro e fora do País, por criar
um processo público de reflexão continuada, de aprofundamento de discursos e circulação de ideias.
Para quem não pôde participar, as palestras,
os debates e avaliações dos participantes, que foram
unânimes e entusiastas do projeto, serão disponibilizados por meio eletrônico no site e, como série, na TV
Senado, para, depois, vir a ser em livro.
Ainda haverá a última conferência, no dia 7 de
agosto, no auditório do Interlegis, com o tema “A palavra livre e infeliz”, apresentado pelo filósofo Renato
Janine Ribeiro, Professor de Filosofia Política a Estética
da USP. Um convite e uma provocação a todos nós.
Eram esses registros, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, que eu gostaria de fazer na manhã de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
Senadora Ana Amélia, V. Exa. poderá usar a tribuna pelo tempo que for necessário para completar o
seu pronunciamento.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente. Não podia deixar de atender
a solicitação do aniversariante Senador Rodrigo Rollemberg por ter falado no meu tempo de inscrição, e
foi um prazer poder fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senadora, eu já tive uma comunicação
aqui na Mesa de 40 pessoas que já se inscreveram
para um jantar na casa do Senador hoje à noite, moradores de Brasília e seus eleitores.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ele está
preparado para essa grande festa. Na verdade é um
happening que vai acontecer por conta do anúncio do
Senador Roberto Requião que preside a sessão desta
manhã aqui no Senado Federal.
Senadores, Senadoras, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria
também, Senador Mozarildo, concordar com V. Exa.
pelo destaque que deu à importância que tem a Secretaria de Comunicação e todos os veículos do Senado Federal na divulgação do trabalho desta Casa.
Eu, que trabalhei muito tempo no jornalismo, também o Senador Requião fez referência a esses aspectos, percebo que há um olhar, às vezes, nem sempre
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reconhecedor do trabalho que nós aqui fazemos. Como
estou deste lado agora, posso perceber. Até, no início do
mandato, eu tinha sugerido que algum repórter acompanhasse durante uma semana a agenda de um Senador.
Nós ficamos aqui 12, 14, 16 horas, às vezes. É claro que
essa é nossa responsabilidade, mas um trabalhador médio, no Brasil, tem uma carga horária bem diferente desta.
Também, para que se saiba, estávamos discutindo
há pouco, que se um Senador perder um familiar – eu
perdi o marido –, se um Senador perder a mãe ou a
esposa ou o pai, ele não terá direito, como tem todo
trabalhador brasileiro, a dois dias de luto. Estes dias que
ele falta ao trabalho, no caso de sessão deliberativa,
será descontado do seu vencimento, do seu salário.
Então são algumas circunstâncias em que o tratamento de um Senador ou de uma Senadora é bem
diferenciado, e é preciso que isso seja feito.
Também concordo com as cobranças que o Senador Requião fez essa semana na questão de passagens aéreas, dos preços cobrados quando se trata
da encomenda ou da contratação de um serviço pelo
poder público, seja no Senado Federal, seja no âmbito
do Executivo, em que eu diria que há uma exploração
ou uma cobrança indevida de valores injustificáveis,
porque o pagamento vai ser feito prontamente, não
haverá atraso no pagamento, quando se fazem aquelas contratações e aqueles reajustes; agora, numa
passagem aérea, não há sentido disso. Então queria
cumprimentá-lo pelo alerta feito.
Eu, no meu gabinete, tenho procurado, Senador
Requião, através da emissão dos bilhetes pela Internet, e até sou autora de um projeto que evita que as
companhias aéreas cobrem a multa excessiva que
cobram hoje e que chegam a R$120,00 – R$80,00
a R$120,00 – para o mesmo voo no mesmo horário.
Quer dizer que quando a gente tem, por uma necessidade de alteração da nossa agenda, a companhia
aérea cobra excessivamente.
Outra questão é que quando a gente emite um
bilhete pela Internet eles não têm nenhum custo, mas
basta ligar para o call center de uma companhia aérea
e ela cobra de R$30,00 a R$50,00 o adicional ao bilhete pelo serviço feito pelo call center, é um facilitador.
Acho que a companhia lesa o interesse do usuário e
do consumidor. Então o meu projeto está na relatoria
de mãos muito competentes do Senador Aloysio Nunes Ferreira; mas, no meu caso, limita apenas a multa
que pode chegar apenas a 10% quando há mudança
de roteiro.
Mas, eu venho falar, Senador Requião – V. Exª
foi Governador do Paraná e tem uma larga experiência e uma visão bastante completa sobre o cenário
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internacional, regional, especialmente brasileiro –, da
questão econômica.
Claro que, como falamos há pouco, um país não
pode ser medido apenas pelo seu Produto Interno Bruto
(PIB), mas pelo o que faz também por suas crianças.
Esta foi, alías, uma declaração da Presidenta Dilma
Rousseff na quarta-feira. Na verdade, uma contraposição à divulgação, pelo Banco Central, do recuo do
Produto Interno Bruto brasileiro de 0,2%, entre os meses de abril e maio, mostrando a quase estagnação
da economia brasileira.
T������������������������������������������������
eremos, em 2012, pelas projeções feitas até agora, um crescimento de 2% do nosso PIB. A posição da
Presidente Dilma Rousseff faz sentido, nem que seja
apenas do ponto de vista político para justificar, mas ela
tem sentido lógico e também na prática. Claro que é preciso medir a força de um país pela economia do conhecimento, da inovação, com investimentos na educação
infantil, agregando o verdadeiro valor do conhecimento
à economia. E estamos perdendo esse trem da história.
Mas a economia é também, Senador Requião,
um todo. Para obtermos melhores investimentos na
educação, e penso que devemos de fato investir muito
mais na qualidade do ensino, especialmente no ensino fundamental, como com frequência prega aqui o
nosso colega e ex-ministro Cristovam Buarque, nós
precisamos do pagamento de impostos e tributos de
empresas e também de contribuintes.
Pois, com a retração do PIB, o mercado começa
a ver confirmada a possibilidade de crescimento da
economia de apenas 2% este ano, o que seria o pior
resultado desde 2009, quando houve a crise econômica nos Estados Unidos.
O jornal O Globo publicou um artigo dizendo que
o Brasil deverá, novamente, perder em desempenho
para a média da economia global, e ocupar a lanterna
no ranking econômico aqui na América do Sul.
Os números são enfáticos e levam em conta os
três setores básicos da economia: serviços, agropecuária e indústria. Só a indústria brasileira registrou,
segundo levantamento do IBGE, um órgão do Governo,
recuo da produção de 4,3% cento neste ano, quando
comparado com o mesmo período do ano passado. É
o 9º recuo da produção industrial e o pior desempenho
desde setembro de 2009.
O sinal mais preocupante vem da redução dos
rendimentos dos trabalhadores da indústria e das horas
trabalhadas, com queda entre 0,4% a 1,4%, segundo
pesquisa da Confederação Nacional da Indústria.
Só no meu Estado, o Rio Grande do Sul, houve
uma perda, no mês de maio, de duas mil vagas na indústria de transformação. Vou repetir, duas mil vagas
no mês de maio, na indústria de transformação. Para
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Roberto Machemer, Presidente do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas,
região metropolitana de Porto Alegre, 2012 já pode ser
considerado, Senador Requião, um ano perdido. E nós
estamos somente em julho.
A empresa MWM internacional, também localizada
em Canoas, fabricante de motores diesel, fez um acordo
com os trabalhadores para reduzir em 20% a jornada de
trabalho e em 15% os salários de junho a agosto. A diferença será devolvida quando a produção for normalizada.
Em Caxias do Sul, um dos mais importantes polos metalmecânicos do País, mil e setecentos trabalhadores estão sob regime de redução de jornada de
trabalho ou em férias coletivas.
E o salário mínimo também deve sofrer consequências e ter baixo crescimento, atingindo em cheio
uma camada da sociedade brasileira que teve ganhos
reais nos últimos anos. Ou seja, cai o poder de compra e consumo da população e aumentam os riscos
de endividamento.
Empilhar prejuízos e índices negativos tem lá sua
ligação com a crise internacional, não há como negar
isso. Grandes economias mundiais estão crescendo
menos ou até estão em recessão.
Desde 2008, com a crise dos bancos, principalmente nos Estados Unidos, e agora a Europa, com a
crise envolvendo governos e iniciativa privada, o mundo
vem sofrendo com a instabilidade econômica.
E em tempos de crise, Senador Requião, as principais economias mundiais desaceleram, se retraem,
se fecham, compram e encomendam menos.
Queria registrar aqui a avaliação que empresários
e trabalhadores estão fazendo de que o estímulo ao
crescimento baseado no consumo, como o Governo
vem perseguindo no Brasil, tem efeito apenas de curto
prazo, e já esse sistema ou essa política se esgotou.
Quem tinha de comprar um carro ou uma geladeira
nova já comprou e agora está endividado, diz o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre,
Ademir Bueno. As expectativas para o futuro próximo,
porém, são divergentes em relação a esse desempenho.
O Brasil parecia ser uma ilha de prosperidade até
há pouco tempo. Comemoramos índices de crescimento recorde, basicamente embalados pelo consumo e o
setor de serviços. Os freios para este avanço vieram,
sim, da crise internacional, mas principalmente dos
gargalos na nossa economia.
Primeiro, lutamos contra uma super valorização do
real, o que provocou a entrada de muitos produtos importados, especialmente da fábrica do mundo, a China.
Mesmo agora, com o câmbio melhor, com o dólar
valorizado em relação ao real, a importação de bens
superou a produção doméstica, ou a produção interna.
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A balança comercial, Senador Requião, nos últimos
meses, acumulou queda de 1,7% nas exportações,
e aumento de 3,7% nas importações. Aí é que está o
perigo. Essa é a luz amarela. De novo, a soja em grão
e algumas commodities ajudaram a evitar números
piores. E V. Exa. Conhece bem esse tema.
A indústria nacional sofreu com a concorrência
e passou a registrar queda nas vendas.
A crise atinge ainda uma economia com outro
grande problema: um sistema tributário em cascata,
com arrecadação excessiva. Ao todo , o brasileiro paga
61 impostos diferentes, dos quais 48 são federais e os
demais divididos entre a esfera estadual e a municipal.
Um emaranhado de impostos que torna nossos produtos muito caros, e que perdem competitividade. Aliás,
a não retirada da substituição tributária reivindicada
pelas pequenas e médias empresas, poderá matar o
Simples que foi uma engenhosa e criativa forma de
prestigiar e estimular o pequeno empreendor. Disse-me nessa semana o Presidente do Sebrae do Rio
Grande do Sul, Vitor Koch.
Há meses uso esta tribuna para destacar o empenho do governo federal em apagar os incêndios das
crises setoriais.
Medidas pontuais, claro, foram adotadas, como
corte de impostos para a linha branca e para a industria
automobilística, numa tentativa de reduzir os estoques
e reanimar os mercados que garantem milhares de empregos. Mas quantas geladeiras poderemos vender para
sustentar os números positivos até o final do ano???
Na prática estamos assistindo uma reforma tributária feita em prestações, fatiada (meia sola) tal qual
o plano amigo de crédito que vende um carro em até
60 meses.
Na verdade; o governo prefere distribuir benefícios
a alguns setores e continua evitando a tarefa mais difícil que é reconhecer os problemas estruturais de uma
economia como a nossa, que tem um sistema tributário confuso e centralizador, uma administração pública
carregada de problemas, entre eles o desperdício e o
ônus da corrupção, e uma infraestrutura muito deficiente.
Durante meus 40 anos na atividade profissional
como comunicadora na área do jornalismo, boa parte
deles registrei as discussões sobre as reformas essenciais para o Brasil: como a reforma tributaria e a
reforma política.
Fui eleita Senadora, e já se passou um ano e
meio do mandato, e eu agora, aqui no Parlamento, outro lado da vida pública, venho a esta tribuna lembrar
que as reformas ainda não foram feitas e precisam de
serem tratadas com urgência.
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Os problemas estruturais permanecem do jeito
que estavam e, parece, não têm perspectiva de mudança.
Impostos foram reduzidos para alguns setores,
o câmbio deu um alento e os juros caíram substancialmente a uma taxa nunca antes registrada: 8%, redução divulgada pelo Copom, na ultima quarta-feira,
e que podem cair ainda mais. Falta apenas isso ser
repassado verdadeiramente para os consumidores.
Segundo a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (Anefac), algumas taxas praticadas nas
operações de crédito à pessoa física voltaram a subir
em junho, reflexo da piora do cenário econômico. É
preciso garantir a queda de juros nos bancos. E nem
assim será suficiente.
A indústria brasileira não adquiriu competitividade, ainda sofre com o alto custo da energia e com
a precária infraestrutura, o que eleva o preço da produção. Mas esse também é um princípio que vale de
análise para o setor primário. O que se sabe, e me parece unanimidade entre analistas econômicos, é que
o Governo precisa tratar dos problemas conjunturais,
não de forma paliativa como tem sido feito até hoje.
O Ministro Guido Mantega, ao se reunir com 322
empresários em encontro promovido pelo grupo de líderes empresarias na Fiesp, em São Paulo, apontou
a redução dos juros, as intervenções no câmbio e as
desonerações fiscais – vale lembrar, somente para
alguns setores – como grandes avanços na direção
dessas reformas de alto alcance.
Até agora, Sras. e Srs. Senadores, entretanto,
foram medidas que se mostraram ineficientes do ponto de vista do longo alcance, do ponto vista de quem
comanda uma grande economia como a brasileira, a
sexta economia mundial.
As ajudas pontuais podem melhorar alguns setores,
aliviar os estoques das geladeiras, dos carros e dos móveis. Ajudam os empresários a ter uma noite de sono mais
tranquila, mas não avançam como um todo, no conjunto
da indústria brasileira, hoje a sexta no ranking mundial,
mas podendo perder esse status logo, logo, ser não for
mudado o rumo dessa política econômica.
O Produto Interno Bruto do Reino Unido deve
voltar a crescer mais do que o PIB brasileiro. Ao mesmo tempo, países como Colômbia, Peru e Chile vão
crescer entre 4% e 5%, bem mais do que as previsões
de crescimento para o nosso País.
E os setores que não foram contemplados por
ajudas pontuais continuam mostrando as mesmas
deficiências.
A indústria gráfica, por exemplo, que ficou fora
do Plano Brasil Maior e, muitas vezes, esquecida nas
análises econômicas, mas responsável pela produção
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de R$30 bilhões em riquezas e geração de 221 mil
empregos diretos, sofre, hoje, com as importações de
livros fabricados em países como a China.
No ano passado, as editoras foram às compras
no exterior, compraram 62% a mais lá fora, e os negócios somaram mais de R$1 bilhão, Senador Requião.
As importações foram feitas sob o argumento de que
as gráficas brasileiras não teriam condições de atender o prazo das encomendas dos chamados livros
didáticos, tema que temos discutido tanto, no âmbito
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que V.
Exa. preside com tanto zelo e competência.
A consequência dessa importação foi uma só:
boa parte das gráficas brasileiras estão operando com
ociosidade, iniciaram demissões e frearam inteiramente
os investimentos previstos.
As importações de livros não aparecem em dados oficiais porque são isentas de impostos, enquanto que os livros fabricados no Brasil pagam 9,25% de
PIS e Confins.
Mais uma vez , o Custo Brasil é o vilão e o responsável pela queda da competitividade do produto
brasileiro – neste caso específico estou retradando a
queda da indústria gráfica.
Para continuar a lista dos problemas que o custo
Brasil produz, cito outra reportagem do jornal O Estado de
S. Paulo sobre a situação do setor siderúrgico brasileiro.
Com capacidade de instalação para a produção
de 48 milhões de toneladas de aço, a siderurgia no
Brasil vive uma crise sem precedentes. As exportações
encolheram, o consumo caiu no mercado interno e há
ainda a competição do aço importado. O alto custo de
produção das siderúrgicas tem nome e sobrenome:
Carga tributária. Se tirarmos a carga tributária do horizonte, o Brasil é o terceiro país mais competitivo do
mundo na produção de aço.
Coloque o imposto na lista de custos de produção
e caímos para o último lugar, ou seja, o Brasil cai para a
última posição no ranking global de competitividade do
aço. Tributação tem o mesmo efeito negativo do custo da
energia. Altíssimo, quando comparado com outros países.
Segundo o Instituto do Aço, o custo de energia
subiu de R$27,00 megawatts/ hora para R$120,00
megawatts hora. É um problema muito complicado,
pois envolve redução de tributos federais, e também
do ICMS, recolhido pelos Estados.
O presidente do Grupo Gerdau, André Gerdau
Johannpeter reconhece que a lista de investimentos
do Governo para melhorar a logística e a infraestrutura do País é longa e importante, mas a evolução dos
projetos não acompanha a urgência, e as obras não
evoluem na velocidade necessária.
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Aliás, o próprio Tribunal de Contas da União já
recomendou, em um relatório, que o Governo Federal
dê prioridade às obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e também do Programa Brasil
Sem Miséria, que são programas de envergadura e
que são praticamente a menina dos olhos do Governo Dilma Roussef.
Incrível, mas, segundo o Tribunal de Contas da
União, apenas 20% das obras previstas foram até
agora executadas.
Isso quer dizer que o Governo tem sido rápido
em anunciar os programas, mas parece muito lento
em tirá-los do papel. O mau desempenho do Ministério
dos Transportes, por exemplo, é que puxa para baixo o
índice de crescimento de investimentos do Governo .
Logo, um ministério tão importante, como o de
Transporte, deixou de aplicar R$2,5 bilhões. E olha que
estamos mal em relação às estradas.
Não falo em relação ao seu Estado, porque V.
Exa. sempre cuidou muito bem dessa área.
O jornal O Estado de S. Paulo aponta que a pasta
dos transportes ainda não se recuperou dos problemas
causados pelas denúncias de irregularidades, que resultou numa espécie de faxina geral, e V. Exa. também
colaborou para isso, ou seja, demissão da cúpula do Ministério, acusada de irregularidades em muitos contratos.
É preciso citar, por exemplo, os projetos ferroviários, como do Trem Bala entre Rio e São Paulo e a
extensão da Ferrovia Norte-Sul, levando os trilhos até
a cidade de Rio Grande, nosso maior porto marítimo
no meu Estado do Rio Grande do Sul.
O jornal Zero Hora, edição de sexta-feira, informou
que o Governo Federal está cobrando da concessionária América Latina Logística (ALL) a recuperação de
790 quilômetros de estradas de ferro no meu Estado,
que está sem manutenção nos últimos 15 anos.
Em todo o País, cerca de cinco mil quilômetros
de trilhos para a carga precisam de recuperação.
Nossos portos ainda têm serviços caros e ineficientes. Aeroportos não conseguem nem atender as demandas internas de aumento de passageiros, sem mostrar
ineficiência de serviço, falta de equipamentos adequados, inclusive para garantir a segurança dos passageiros.
Basta lembrar o nosso aeroporto de Brasília, que
está com as escadas rolantes sem funcionar. No setor
de embarque, no térreo, setores A, B, C e D, são quatro
guichês que não vão no remoto, é preciso pegar o ônibus
para chegar até a aeronave, ali dois banheiros masculinos e dois femininos têm duas cabines. É uma coisa inacreditável para uma demanda cada vez mais crescente.
Quando viajamos para qualquer país do mundo,
vemos que essa estrutura é uma estrutura que funciona
sem o que nós temos visto aqui de falta de capacidade
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e mal serviço ao consumidor e usuário, que, aliás, paga
taxas caríssimas para a infraestrutura aeroportuária.
Concessões foram feitas a empresas privadas, mas
não assistimos, Senador Requião, até agora, nenhuma
melhora nesses serviços. E aí nós temos agências reguladoras que parecem não estar atuando adequadamente.
Não é possível pensar e admitir que o Brasil, que
cresceu nos últimos anos a taxas impressionantes,
como os 7,5 % de crescimento do PIB em 2010, vai
novamente perder o bonde do crescimento, por falta
de competitividade.
Não me parece que falta à equipe econômica e à
Presidente Dilma desconhecimento do assunto.
Ao contrário, a Presidente Dilma é uma Presidente, uma líder política muito bem informada e com uma
boa capacidade de gestão. Essa é a grande imagem
que se tem da Presidente.
Mas, por que temos que continuar esperando
por mudanças estruturais? E elas não acontecem. É
unanimidade entre o setor empresarial, analistas econômicos, jornalistas especializados e lideranças políticas que não podemos continuar a política de apagar
incêndios. Mesmo que a crise mundial seja usada como
válvula de escape, como escada de incêndio na hora
do desespero, precisamos preparar o País para sair
dessa crise, para dar um salto de qualidade no próprio
desenvolvimento do nosso País.
Se tornamos nossa indústria de manufaturados
mais ágil, poderemos sair da crise mais fortes. Ou estamos vendo um país diferente daquele que o Palácio
do Planalto e a Esplanada dos Ministérios estão vendo?
Para reafirmar essas minhas preocupações, que
são compartilhadas com grande parte das lideranças
e dos analistas também, Senador Requião, cito aqui
um estudo da Fundação Dom Cabral, que aponta um
dado alarmante: “A falta de investimentos públicos no
setor de logística, em portos, aeroportos, rodovias e
ferrovias, provoca uma perda de US$80 bilhões, o que
equivale a 4% do nosso Produto Interno Bruto”.
Claro que mais importante na consideração do
PIB é avaliar o estímulo e o apoio que se dá ao desenvolvimento das crianças, mas não se pode descurar
que isso também se faz com o fortalecimento de uma
indústria brasileira, de um setor nacional de crescimento e desenvolvimento.
Mãos à obra, Presidente Dilma Rousseff!
Mãos à obra, equipe da Presidente da República!
Porque só assim nós vamos tirar o Brasil desse
atoleiro.
Muito obrigada, Senador.
O Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com prazer, chamo para a tribuna, como orador
inscrito, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Aproveitando esse espaço da sexta-feira, quero abordar, da tribuna, alguns assuntos e algumas questões
que me preocupam sobremaneira.
Quero iniciar pelo que tenho visto nos jornais,
nas televisões e nas rádios sobre a prorrogação das
concessões de energia elétrica por parte do Governo.
É um escândalo anunciado.
As concessões estão vencendo agora, e tudo indica que o Governo trabalha para prorrogá-las, sob o
pretexto de diminuir o custo da energia para o País –
V. Exa. abordou o custo altíssimo da energia no Brasil
–, eliminando a cobrança de alguns impostos federais.
É o absurdo dos absurdos.
Veja, Senadora Ana Amélia, que a intenção declarada é diminuir o custo da energia diminuindo impostos. Quando, na verdade, essas usinas geradoras
hidrelétricas passam para o patrimônio da União pelo
fim das suas concessões.
Outro dia, conversando com um ex-diretor da Petrobras, meu velho amigo Ildo Sauer, ele me chamava
a atenção para esse problema e me dizia: “Requião,
o caminho correto para redução do custo da energia
ou mesmo viabilização de recursos para investimentos seria a não prorrogação das concessões porque,
mesmo empresas públicas como a do Paraná, têm o
controle do Estado, mas as ações já foram privatizadas
em governos anteriores”.
A nossa Copel, que era praticamente pública, teve,
durante o governo do meu antecessor Jaime Lerner,
as suas ações vendidas a preço de fim de feira para
o setor privado.
Então, o que me sugere Ildo Sauer? O que sugere Ildo Sauer à Presidenta Dilma? Cria-se uma
empresa pública que fica com o controle dessas concessões. Mais, diriam os liberais, mais uma empresa
pública, mais milhares de empregos e de salários e
de desordem administrativa? Não. A empresa pública
pequena e enxuta, com meia dúzia de funcionários,
teria titularidade das concessões, e a operação dessas empresas cuja concessão está vencendo seria
viabilizada exatamente pelas empresas que já estão
operando. Nós teríamos então o modelo de empresa
pública com operação privada. E, segundo Ildo Sauer,
isso daria para o Governo, de uma forma rasa e um
cálculo simples, no mínimo, dez bilhões de reais por
ano. Nós não estaríamos mantendo a privatização, não
estaríamos viabilizando benesses para o setor privado que, na bacia das almas de governos anteriores,
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comprou as ações dessas empresas. E estaríamos
viabilizando que o Governo da União aplicasse esses
dez bilhões na redução do custo da energia elétrica
sem a privataria ensaiada.
Então, uso a tribuna esta manhã para chamar a
atenção para esse escândalo anunciado.
Por outro lado, Presidenta... Nossa Presidenta da
Mesa... É o vezo agora, não é Senadora Ana Amélia?
Temos “presidenta”, logo teremos “estudanta” e teremos os “massagistos”.
Outro dia me dizia um funcionário do gabinete:
“Senador Requião, eu vou me ausentar à tarde porque
vou no “massagisto”.
São os vezos da publicidade do Governo. Não
acho que isso seja a real valorização das mulheres; é
uma anarquia vernacular apenas.
Temos notado, Senadora Ana Amélia, que a nossa
Cide, esse imposto, essa taxa, essa contribuição sobre o petróleo, está sendo submetida à desvinculação
de receita da União. Isso, Senadora, é rigorosamente
ilegal e inconstitucional.
É claro que a União pode estabelecer uma desvinculação de receita, mas ela não pode viabilizar
essa desvinculação de receita antes de dar a Estados
e Municípios a parte que lhes cabe, ou seja, os 29%.
O que a União está fazendo em relação a isso?
Primeiro, ela opera a desvinculação e depois a
distribuição.
Essas transferências não podem ser objeto de
desvinculação de receita porque elas são constitucionais, portanto, não podem ser atingidas por esse
processo, que, entre outras coisas, milita a favor da
paralisação da economia, porque retira dinheiro de
Estados e Municípios, que seria imediatamente investido na manutenção, por exemplo, de suas estradas.
Nesse sentido, estou redigindo, com apoio da minha assessoria, uma proposta de emenda constitucional que altera o § 1º do art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para dar interpretação à
DRU (Desvinculação de Receita da União), excluindo
de sua base de cálculo a transferência da parcela da
Cide destinada aos Estados.
Quero, inclusive, solicitar desta tribuna o apoio e
as assinaturas necessárias dos Srs. Senadores e das
Sras. Senadoras para que a gente possa impedir definitivamente que a DRU recaia sobre um recurso que
precisa ser investido e que constitucionalmente não
pode ser objeto de desvinculação.
Outra preocupação que quero abordar desta tribuna é a reação do establishment contra a moralização que fiz no Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá, durante a minha administração e na gestão de
Eduardo Requião, o meu irmão, acabou com as filas,
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através de um tratamento logístico adequado. Como
é que essas filas se acumulavam no período anterior
à minha administração? A falta de silos, no Brasil, levava a que, depois da colheita, a soja fosse colocada
em caminhões e fosse para o mercado spot de Paranaguá. Ela não tinha data de embarque, ela não tinha
comprador contratado, ela não tinha o navio agendado.
E as estradas do Paraná, sem nenhuma condição para
os caminhoneiros, se transformavam em silos, com estacionamento, às vezes, de centenas de quilômetros.
Passamos a exigir que só fosse enviada para o Porto
de Paranaguá a soja previamente comercializada e o
Porto de Paranaguá passou a ter uma agilidade extremamente superior à do conjunto dos portos brasileiros.
Em determinado momento, exigimos, no Porto
de Paranaguá, a separação da soja transgênica e da
soja convencional não contaminada pela transgenia.
Isso foi objeto de gritos de partes do setor empresarial
comprometidos com as tradings e, evidentemente, pelos
interesses da Monsanto, monopolista da transgenia,
que não queria deixar que o Brasil pudesse vender soja
convencional, que tem, no mercado internacional, um
preço significativamente maior do que o da soja transgênica. Até ações contra o superintendente do porto
tramitam hoje na Justiça. Por iniciativa do Partido dos
Trabalhadores, o Porto de Paranaguá viabilizou uma
lei, que eu sancionei, votada pela Assembleia Legislativa, proibindo a exportação da transgenia. Queríamos o Paraná livre dos transgênicos, conseguindo um
preço melhor e uma qualidade significativa de soja no
mercado internacional.
Numa reunião com o Presidente Lula, tive dele
esta garantia: o Paraná será uma exceção. Àquela época, a transgenia não entrava no Paraná com a velocidade com que entrou no Rio Grande do Sul, por exemplo.
O transgênico, no Rio Grande, teve uma proliferação
extremamente rápida em função das más condições
das lavouras gaúchas, dos insos. Reclamavam a utilização do glifosato para o plantio, e a única soja que
resistia ao glifosato era a soja transgênica.
Para minha surpresa, depois desse acordo que
fiz com o Presidente da República e com o ex-Ministro
José Dirceu, sai uma medida provisória exatamente em
sentido contrário, liberando a transgenia, e, na Justiça,
derrubam a lei que garantia ao Porto de Paranaguá a
exclusividade da soja convencional.
A partir de então, passamos a exigir, no Porto de
Paranaguá, a separação. Tudo bem. O Porto exportaria
soja transgênica também, mas não exportaria misturada com a soja convencional de melhor qualidade e
melhor preço no mercado internacional.
Até hoje somos – quando digo somos, refiro-me
ao superintendente do Porto – objeto de ações do Mi-
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nistério Público Federal para cobrar indenizações por
ter atrapalhado os trabalhos da Monsanto no Brasil.
Absolutamente terrível o comportamento do Ministério
Público. Eu espero que isso seja rapidamente derrubado em juízo.
Recentemente, o nosso Supremo Tribunal consolidou outra questão que também envolve o Porto de
Paranaguá, que é a publicação do salário completo,
da folha de pagamento dos funcionários públicos, dos
funcionários das empresas públicas, como é o Porto de
Paranaguá, que, embora seja uma empresa pública especial, conta com significativa receita da sua operação.
Durante uma greve no Porto de Paranaguá, conhecido até então, como todos os portos do Brasil,
pela comercialização das sentenças trabalhistas, das
reivindicações trabalhistas que eram vendidas pelos
trabalhadores a escritórios de advocacia, recebiam
uma parcela miserável da sua reivindicação, e os escritórios ficavam com a titularidade das indenizações,
uma verdadeira maracutaia na Justiça Trabalhista que
atinge portos brasileiros.
Durante uma greve, o superintendente do Porto
publicou os salários dos grevistas que diziam que estavam morrendo de fome. Era uma fome sui generis,
porque os salários do Porto eram os salários mais altos
do Estado do Paraná. Em função dessa publicação, o
superintendente do Porto passou a ser acionado judicialmente e condenado por danos morais relativos à
publicação dos salários, da folha de pagamento.
Pode recorrer sim, mas esse recurso só se dá com
o depósito de uma quantia em juízo, isso no momento
em que o Supremo Tribunal Federal diz que a Constituição garante a publicação das folhas de pagamento dos
funcionários públicos das fundações, das autarquias,
de tudo o que estiver vinculado ao interesse público e
ao funcionalismo da administração direta ou indireta
da União, dos Estados e dos Municípios.
Nesse sentido, Senadora, eu tenho um projeto
que está sendo relatado pelo Senador Luiz Henrique
da Silveira na Comissão de Constituição e Justiça dirimindo definitivamente essa questão, baseado inclusive
nas decisões do Supremo Tribunal Federal.
De certa forma, estou mostrando que o privativismo tentava atingir a administração pública do Porto
de Paranaguá. Tivemos contestada a compra de uma
draga na China. Quarenta e dois milhões de reais custaria essa draga. Foram para a Justiça, criaram confusões incríveis e hoje essa draga que não foi comprada,
Senadora... Foi alugada uma draga semelhante para
uma operação de seis meses. A draga comprada pelo
porto por R$42 milhões funcionaria por 30 a 40 anos,
servindo ao Porto de Paranaguá e à dragagem dos
portos do Sul do Brasil. Mas, por seis meses, o atual
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Governo, que não se interessa pela compra da draga,
e as medidas judiciais que impediram que a compra e
a venda fossem realizadas originaram um aluguel por
R$36 milhões por seis meses.
Então, estou tentando demonstrar nesta tribuna
que há uma verdadeira guerra de privatização, a tentativa de desmoralizar a austeridade na administração
dos portos públicos, que são a porta de entrada e de
saída das economias e que, se ficarem nas mãos de
grupos econômicos privados, servirão a esses grupos
e não ao desenvolvimento harmônico de Estados e
de regiões.
Situação extraordinariamente constrangedora
sofremos nós, no Paraná.
Enquanto isso, Senadora, tenho a notícia de que
o nosso ex-Presidente privatizante, Fernando Henrique,
recebe, exatamente pelos favores que fez ao neoliberalismo e à privatização, um prêmio de US$1 milhão
de uma biblioteca em Washington, prêmio que inclusive foi, conforme notícia que tivemos neste plenário,
assistido pelo nosso Senador Aécio Neves
Um milhão de dólares como prêmio à política entreguista, no momento em que nós estamos precisando
fortificar o bloco do Mercosul, para sobreviver ao assédio dos convênios e dos contratos bilaterais que nos
transformarão, definitivamente, em uma fazenda, primarizando a economia, impedindo o desenvolvimento.
E tudo isso em torno da entrada ou não da Venezuela,
que seria um oxigênio interessantíssimo para o Brasil
e para a Argentina, com os seus US$366 bilhões de
Produto Interno Bruto.
A entrada da Venezuela é indispensável para a
resistência do Mercosul, dos países do Conesul latino-americano, na luta pela sobrevivência, em relação ao
debacle da economia norte-americana, que contamina o Planeta.
No Paraná, Senadora – vejo aqui no Jornal Agrosoft –, o preço do frete ferroviário é 70% maior do que
o custo estimado por um simulador montado a partir
de São Paulo – 70% mais caro. E quem controlava
isso, Senadora, era o famoso Bernardo Figueiredo,
que derrubamos aqui no Senado, para não ser o novo
Presidente da ANTT. Há uma ou duas semanas, praticamente todos os dirigentes da Valec foram presos por
desvios monumentais de recursos públicos.
Durante o período em que o famoso Dr. Juquinha
foi presidente da Valec, se não me engano, o diretor
financeiro da Valec era o Sr. Bernardo Figueiredo, que
nós impedimos de ser presidente da ANTT e que agora
é indicado, pela nossa Presidente Dilma, para a presidência da companhia do inútil, inadequado, inoportuno
trem-bala, que o Governo Federal pretende fazer. Ou
ele é um altista e não percebeu o que ocorria na Valec,
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ou não sei o que ele é, se não é altista e se percebeu,
realmente, o que ocorria. Eu fico imaginando por que
não fez parte dessa ação do Ministério Público Federal
e da Polícia Federal neste momento.
Tudo isso me preocupa sobremaneira, mas quero abordar agora o assunto que realmente me trouxe
a esta tribuna.
Há algumas sessões, uma vez que já está sobre
a mesa do Senado, deveríamos ter votando aqui no
plenário as cotas das universidades.
Mas não sei por que, por falta de acordo de lideranças, isso não foi posto em votação até agora.
Pronunciei um discurso a respeito disso outro dia e
o Senador Paulo Paim me solicitava que repetisse os
argumentos. É o que vou fazer, neste momento, Senadora que preside a nossa sessão de hoje, Ana Amélia.
O que discutimos no caso das cotas é um dos
raros gestos de reparação da sociedade brasileira, a
mais ignominiosa passagem de nossa história: a escravidão dos negros. Ao mesmo tempo, um passo a
mais no combate ao preconceito. E eu vejo uma grande resistência à votação dessa Lei de Cotas, que já foi
aprovada na Comissão de Direitos Humanos.
O preconceito, Senadora, é uma praga, é uma
doença, é uma dessas urticárias difíceis de se livrar.
O preconceito está tão enraizado na nossa cultura que
até mesmo Joaquim Nabuco, o mais lúcido e ardente
dos abolicionistas, não escapou de se resvalar nele.
Seu liberalismo, o do Joaquim, sua dedicação à causa
da extinção da escravatura, todavia, não o impede de
fazer uma dura reprimenda a José Veríssimo, quando este, em artigo publicado logo depois da morte de
Machado de Assis, refere-se ao nosso maior escritor
como mulato, como mestiço. Nabuco enfurece-se.
Diz ele em carta a Veríssimo (abre aspas):
“(...) Eu não teria chamado o Machado mulato
e penso que nada lhe doeria mais que essa
síntese. (...) Machado [continua Joaquim Nabuco na sua carta] para mim era um branco,
e creio que por tal se tomava; quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica.
Eu, pelo menos, só vi nele o grego. O nosso
pobre amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento à glória com a devassa sobre suas
origens.”(Fecha aspas.)
E olha que Veríssimo diz que Machado de Assis
foi um gênio, apesar de mulato. Mas nem isso Nabuco aceita. Ele exige a exclusão de qualquer referência
às origens raciais do fundador da Academia Brasileira
de Letras.
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Ainda há quem se escandalize quando a Caixa
Econômica Federal põe no ar uma propaganda com
Machado de Assis retinindo de branco.
Nada é gratuito, nada é ao acaso. Estamos fortemente atados a nossa formação, a nossa história, às
jaboticabas dos nossos quintais. O que são as nossas
instituições e as nossas comunicações senão a mais
acabada, a mais miserável, a mais vexatória expressão
do conservadorismo, do racismo e do preconceito. Não
é à toa que fomos o último país a liberar os negros da
escravidão. Não é à toa que a abolição da escravatura
tenha se arrastado no Congresso Imperial por tanto
tempo e que ela tenha vindo aos soluços, aos trancos
e barrancos, a cada etapa fazendo supostas concessões, verdadeiras fraudes ao objetivo final.
Eu lembro aqui essa história recorrente do antissemita, que declara: “Não, mas eu tenho um amigo
judeu.” Ele tem um e detesta a origem de todos os
outros. Essa diferenciação do racista é clássica na
sociologia brasileira. Nunca é demais lembrar que até
mesmo alguns dos defensores do fim da escravatura, que se diziam doutrinariamente liberais, queriam
que os proprietários de negros fossem indenizados a
pretexto de que os contratos deveriam ser honrados,
pacta sunt servanda, que os proprietários de negros
não poderiam ser privados assim sem mais ou menos
de suas posses. Consideravam os negros posses, propriedade dos escravocratas.
Estão aí os avós de nossos liberais de hoje, que
também desfraldam o princípio do pacta sunt servanda, ainda que os contratos sejam nocivos aos interesses nacionais.
Ó Deus, ó Deus! À medida que a escravidão
não foi combatida na imprensa, nos púlpitos, na Academia, não tivemos no País uma cultura antiescravagista. Não se disseminou no País um sentimento de
solidariedade aos negros, um sentimento de horror, de
repulsa à barbárie escravocrata. Pelo contrário, havia
uma convivência com aquela bestialidade, com aquela ignomínia, como se tratasse da coisa mais normal
sobre a face da Terra.
A omissão da Igreja neste Brasil, à época, 100%
católico, foi fundamental para que não houvesse entre
nós esta cultura antiescravagista, que resultasse, na
sequência, em uma cultura antirracista, uma cultura
humanista �����������������������������������������
que inculcasse em nossas elites sentimentos civilizados. Débeis que fossem esses sentimentos,
já seria, Senadora, alguma coisa.
Sobre o papel da Igreja na luta contra a escravatura
dos negros, diz Joaquim Nabuco, em “O Abolicionismo”:
– “Em outros países, a propaganda da emancipação
foi um movimento religioso, pregado do púlpito, sustentando com fervor pelas diferentes igrejas e comunhões
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religiosas. Entre nós, o movimento abolicionista nada
deve, infelizmente, à Igreja do Estado; pelo contrário, a
posse de homens e mulheres pelos conventos e por
todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso de senhores e escravos. No sacerdote,
estes não viam senão um homem que os podia comprar,
e aqueles a última pessoa que se lembraria de acusá-los.
A deserção, pelo nosso clero, do posto que o Evangelho
lhe marcou, foi a mais vergonhosa possível: ninguém o viu
tomar a parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro, e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou, nunca, impedir um leilão de
escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas”.
Conclui Nabuco: “A Igreja Católica, apesar do seu
imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca elevou no Brasil a voz em favor
da emancipação”
Já é tarde, mas ainda é tempo de termos o apoio
das igrejas, de todas elas, a política de cotas que uma
parte lúcida e civillizada do Congresso Nacional pretente implantar.
Com essa omissão da Igreja, Nabuco antevê uma
dificílima tarefa pós libertação dos escravos. Dizia ele:
“Essa obra – de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar – da emancipação dos
atuais escravos e seus filhos é apenas a tarefa imediata
do abolicionismo. Além dessa, há outra maior, a do futuro:
a de apagar todos os efeitos de um regime que, há três séculos, é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores (...)”.
E completa:
– Depois que os últimos escravos houverem sido
arrancados ao poder sinistro que representa para a raça
negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por
meio de uma educação viril e séria, a lenta estratificação
de trezentos anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância”.
Desgraçadamente isso não aconteceu, e o próprio
Nabuco, como vimos, resvala no preconceito, é traído
pela formação da elite liberal brasileira. Quer dizer,
quando os nossos liberais abraçam uma causa humanitária, civilizadora fazem questão de distanciar-se
da cozinha. Daí a resistência no Congresso Nacional
à política de cotas.
Se acaso, na juventude, estudantes tenham agitado a academia, depois de formados, os doutorzinhos
incorporam rapidamente os senhorzinhos.
E a mídia? Como se comportavam os nossos
peculiaríssimos liberais, que eram donos de meios de
comunicação, historicamente?
Tirante os jornais que se dedicavam à propaganda contra a escravidão, cuja razão de ser era essa, os
demais veículos defendiam o ponto de vista dos escra-
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vocratas e também queriam ver os donos de negros
indenizados pela perda da propriedade.
Quando os movimentos liberais radicalizam-se,
como os casos da Revolução Pernambucana, 1817;
Confederação do Equador, 1824; Balaiada, 1838-1841;
Sabinada, 1837-1838; Cabanagem, 1835-1840; Farroupilha, 1835-1845, os nossos liberais de fancaria horrorizam-se, porque todos esses movimentos tinham em
comum a participação popular, a luta contra a escravatura, a criação de uma República como a nascida da
Revolução Francesa.
Enfim, a modernização das instituições e das relações econômicas e sociais.
Por isso, Sras. e Srs. Senadores, a política de cotas
é uma pequena, modesta ainda, insignificante reparação à barbárie da escravidão dos negros, condenados
ao opróbrio por causa da cor da pele.
Existe ignomínia maior do que essa?
É evidente que o projeto relatado pelo Senador Paim
pode e seguramente não é perfeito, mas a contraposição
ao seu avanço e à sua evolução é produto da educação
pseudoliberal, esse liberalismo que, como as jabuticabas, praticamente só existe no Brasil; como disse no
discurso que fiz outro dia sobre o mesmo tema e do
qual este é praticamente a transcrição e a repetição,
uma jabuticaba que só existe no Brasil, como o diploma
dos jornalistas que pretende transformar numa atividade corporativa o exercício da divulgação de opiniões
e da inteligência.
É, portanto, o imperativo do avanço civilizatório do
brasileiro que a Mesa coloque rapidamente em votação
o projeto das cotas e que este Senado se manifeste
sem receio, com coragem, no sentido da evolução civilizatória do País.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senador Requião, quero cumprimentá-lo pela análise
que faz da questão da escravidão, da emancipação
dos escravos ou abolição da escravatura, como queira chamá-la, porque realmente este é um tema, como
disse bem V. Exa., aquele gesto foi, na verdade, precedido de um gradualismo, como a Lei do Ventre Livre e a
Lei do Sexagenário, até chegar à abolição com essas
restrições que V. Exa. colocou, fatos históricos, como
é histórico também que, como disse V. Exa., a Igreja
não se envolveu em nenhum desses movimentos, ao
contrário da maçonaria que se envolveu em todos eles,
foram ações ilustres no Senado, no Parlamento brasileiro, que trabalharam por isso. E mais: a maçonaria
passou a adotar o seguinte lema, no momento que
abraçou a causa: se nós dizemos que somos homens
livres e de bons costumes, nenhum maçom poderia ter
escravo, portanto os maçons começaram imediatamen-
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te a dar a alforria a seus escravos sem indenização,
e, a partir daí também, a maçonaria só aceitava nos
seus quadros quem não tivesse escravos ou quem os
emancipasse. Mas disse V. Exa. muito bem: só o fato
de abolir a escravatura, que foi importante, realmente
não resgata a dignidade desses cidadãos e cidadãs.
Essas cotas, para mim, inclusive como está o projeto
agora, ficam redondas, porque não são só os negros;
negros, índios e...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– E os mais pobres, oriundos das escolas públicas.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Exatamente. Então, dessa forma, acho que é uma proposta muito realista, porque – vamos dizer –, no meu
Estado, por exemplo, 30% de índios – não sei quanto
temos de negros, assim, de cabeça, mas alguma coisa
equivalente –, então por que não atender a essa população? E por que não atender também aos brancos
pobres que vêm de escola pública? Eu concordo com V.
Exa. e de acordo, justamente, com o meu pensamento,
eu vou votar a favor desse projeto, porque acho que
ele é um projeto justo. Não é, como dizem, eu já li isso
na imprensa, um projeto que tira a meritocracia. Não é
verdade. Eu acho que a meritocracia vai se fazer. E já
temos exemplos de alunos que entraram em algumas
faculdades que aceitam as cotas, que entraram pela
cota, e são brilhantes estudantes dentro das universidades. Não é o vestibular que iguala todo mundo, que
vai dizer que o estudante vai ser bom depois. Então,
eu quero, portanto, cumprimentar V. Exa. e dizer que
esse projeto está justo, redondo, e deve ser realmente
colocado em votação o mais rápido possível.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Eu só faria, Senador Mozarildo, um reparo ao
projeto: ele quantifica o número de cotistas em função
de sua presença estatística nos Estados. O mais se
resolve pelo princípio do mérito ou da nota. Eu acho
que esse impasse, esse problema, pode levar a que
as regiões mais pobres, por exemplo, do meu Estado,
o litoral, onde existem os descendentes de índios e de
negros em grande quantidade e não há escolas com
qualidade da capital, por exemplo, sejam prejudicados.
Mas não seria isso que me faria votar contra o
projeto, porque esse problema pode ser facilmente corrigido pelo Ministério da Educação na regulamentação
da matéria. Então, nós temos é que votar rapidamente
isso, o País precisa avançar. Nesta questão, nós não
podemos ter a lentidão do governo. E já que fiz aqui
e assisti também com interesse e entusiasmo ao discurso da Senadora Ana Amélia, ontem ao discurso do
Senador Ferraço, sobre a lentidão com que o Governo Federal está tomando providências contra a crise,
eu quero dizer que a minha postura não é a postura
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de crítica ou de oposição ao governo, é a crítica para
construir. Há 11 meses o Ministério dos Transportes
não consegue realizar uma licitação. A Presidenta insiste em colocar na aventura do trem-bala um sujeito
rejeitado pelo Plenário do Senado. Portanto, a sua
idoneidade foi questionada aqui, ela não é indiscutível. Nós estamos com a ANTT com diretores nomeados, sem que o Senado tenha analisado e aprovado
as suas indicações.
É um artifício que subtrai do Congresso, e principalmente do Senado da República, as suas prerrogativas de julgamento, de confirmação das escolhas
da Presidente. Ou seja, nós estamos com problemas
sérios de gestão, estamos caminhando no caminho
terrível da anarquia ou, como diria Stanislaw Ponte
Preta, da chalaça. Nós estamos sendo colocados num
plano de desconsideração absoluta.
Não é possível que o Congresso não tenha nenhuma opinião, que os discursos não tenham nenhum
eco na política econômica do Brasil. Nós não vamos
bem, nós estamos com problema de gestão.
A nossa Presidente Dilma foi eleita, entre outras
coisas, pela qualidade de gestão demonstrada no governo do Presidente Lula. Mas hoje ela acaba tendo o
papel do Presidente Lula: da participação na política
internacional, da presença em encontros dos países.
E nós estamos, no Brasil, rigorosamente sem
gestão. É preciso que a Presidente corrija esse problema, porque chamar a “presidente” de “presidenta”
ou o “massagista” de “massagisto” não vai resolver os
problemas do Brasil. Isso tudo é folclore, e como folclore passará para a história.
Gestão, Presidente Dilma! Gestão é do que o
Brasil precisa.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Requião.
Praticamente concluímos o nosso pronunciamento
hoje da mesma maneira. Eu pedi a ela: “Mãos à obra,
Presidente Dilma Rousseff!” E também à equipe, porque é inacreditável esse dado a que V. Exa. se refere:
11 meses sem uma licitação feita numa área em que
nós precisamos correr contra o tempo.
Vamos ter uma Copa do Mundo em 2014, muitas
das questões não foram ainda resolvidas, e só 20% das
obras que estão no PAC ou nos outros programas que
o governo lançou foram realizadas, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, Senador Requião.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Senadora Ana Amélia, V. Exa. me enseja uma
observação.
Todos nós temos observado os ataques que o
Ministro Mantega está sofrendo da mídia. Há toda
uma pressão para a volta do liberalismo econômico no
Brasil, o prêmio do Fernando Henrique nos Estados
Unidos, por ser privatista, por defender a integração
da Alca, ao invés do Mercosul. Tudo isso é cantado
em prosa e verso.
O Ministro Mantega está correto. Ele é um homem
correto, ele é um homem sério. Só que as medidas
econômicas que não estão agradando os bancos e os
neoliberais não estão sendo tomadas com a profundidade e a energia necessárias.
Mas a critica que se faz ao Mantega, anunciando previamente a possibilidade da sua substituição,
é a crítica do liberalismo econômico, é a crítica dos
defensores da Alca, é a crítica daqueles que querem
perenizar o Brasil como um produtor de commodities.
Querem para o Brasil aquilo que a Inglaterra queria
para os Estados Unidos na época da Independência,
quando George Washington vira a política, cria a nova
política americana; Alexander Hamilton, Ministro da
Fazenda – não sei exatamente à época da Independência qual seria o nome do seu Ministério – o Henry
Charles Carey, Henry Clay, Henry Frederick Lippitt, os
autores da nova economia americana valorizando não
os Estados Unidos como produtor de matéria-prima,
de mão-de-obra barata, mas como inovador de tecnologia, produtor, transformador e transformando os
Estados Unidos no que ele se transformou até cair
na armadilha da financeirização que colocou, a ele e
ao mundo inteiro, nessa sinecura que estamos hoje.
Mas temos que entender com cuidado as manobras
da grande imprensa.
Eu assumo aqui com toda clareza e entusiasmo
a defesa do Ministro Mantega. Ele está certo. Agora,
ele precisava da mão forte da Presidenta autorizando medidas mais duras. Quem não gosta do Ministro
Mantega é banqueiro, não é o povo brasileiro.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O Governo achou um bom defensor na manhã de hoje, aqui neste Plenário, Senador Roberto
Requião, porque o senhor era visto como um oposicionista ao Governo, mas a defesa candente agora do
Ministro Mantega prova que o senhor é um aliado da
Presidente Dilma.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Sou um aliado do Brasil e do nosso povo e a Presidente Dilma precisa se libertar dessas pressões e fazer um Governo mais firme. Aliás, ela foi muito firme
na questão do Mercosul, da suspensão do Paraguai
e da entrada, absolutamente, da Venezuela com os
seus US$366 bilhões de PIB para a consolidação desse projeto de crescimento do Cone Sul sul-americano.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não quero polemizar com V. Exª sobre esse tema
em que tenho uma divergência e também gostaria de,
apenas, fazer um comentário: não devemos, como brasileiros, subestimar o prêmio que o Fernando Henrique
Cardoso recebeu do Congresso americano. Penso que
para o Brasil essa honraria foi extremamente relevante.
Não foi por ter sido um privatizador dos serviços de telecomunicações, mas pelo conjunto da obra acadêmica,
política como estadista. Então, penso que o Fernando
Henrique Cardoso, até considerando todo esse processo
que vivemos no Brasil, representa muito bem o nosso
País no foro internacional, num país e numa instituição
como o Congresso americano, o Congresso dos Estados Unidos, que tem uma história de democracia que é
uma das mais longas e também mais sólidas do mundo.
Nesse ponto, faço um reparo à desvalorização
que fez o Senador Requião sobre o prêmio recebido
pelo ex-Presidente da República e ex-Senador que
ocupou esta Casa. Então, aqui, ocupando a tribuna, a
Presidência, eu faço questão de ressalvar a importância disso para o Brasil e para a história de Fernando
Henrique Cardoso.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/12, de
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados (nº 512/2012, na Casa de origem), encaminhando a Mensagem nº 259, de 2012, da Presidência da
República, que comunica a transferência de controle
societário de concessionária de radiodifusão sonora.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 512/12/PS-GSE
Brasília, 10 de julho de 2012
Assunto: Envio de Comunicação de Alteração de Controle Societário de Empresa Jornalística de Radiodifusão – CAC
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento do Senado Federal, nos termos do art. 222, § 5º da
Constituição Federal, o incluso Comunicado de Alteração de Controle Societário de Empresa Jornalística de
Radiodifusão – CAC nº 2/12, encaminhado por meio da
Mensagem nº 259, de 15-6-2012 (TVR nº 862, de 2001,
nesta Casa), que “Comunica ao Congresso Nacional
que foi autorizada, conforme Decreto de 29 de março de
2010, a transferência para a Rádio AM de Jequié Ltda. da
concessão outorgada à Rádio Bahiana de Jequié Ltda.,
para explorar serviços de radiodifusão sonora em ondas
médias, no Município de Jequié, Estado da Bahia”.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O Ofício nº S/12, de 2012, apensado ao processado Projeto de Decreto Legislativo nº 1.332, de
2004, vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, expediente que será lido.
É lido o seguinte:

40

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 169, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 33,
de 2012, e recomendando o seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 169/2012/CAE
Brasília, 13 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 31ª Reunião Extraordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 13 de junho, foi dado
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conhecimento à Comissão do Aviso nº 33 de 2012 (nº
165/MF), de 1º de junho de 2012, do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 3º da
Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório sobre Emissão/Operações de Administração de Passivo
realizadas pela União e finalizadas em 4 de maio de
2012. O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do Of. CAE nº 25/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Aviso nº 33, de 2012, vai ao arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 381
a 390, 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.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Srs. Senadores Cícero Lucena, Alvaro Dias,
Flexa Ribeiro, Mário Couto e Aloysio Nunes Ferreira
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enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Marcos Valério é
primeiro condenado do mensalão”, publicada pelo jornal O Globo em sua edição de 15 de fevereiro de 2012.
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A matéria destaca que o lobista Marcos Valério,
operador do mensalão, foi condenado a nove anos e
oito meses de prisão pela Justiça em Minas por sonegação fiscal e falsificação de documentos públicos.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pro-
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nunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Barbeiragem diplomática”, publicada pela revista IstoÉ em sua edição
de 04 de julho de 2012.
A matéria destaca que a atuação desencontrada
do Itamaraty no Paraguai coloca a cúpula da diplomacia
brasileira em xeque. O chanceler Antônio Patriota e o
assessor internacional da Presidência, Marco Aurélio
Garcia, se desgastam.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
Barbeiragem diplomática
Atuação desencontrada do Itamaraty no Paraguai
coloca a cúpula da diplomacia brasileira em xeque. O
chanceler Antonio Patriota e o assessor internacional
da Presidência, Marco Aurélio Garcia, se desgastam
no governo.
Cláudio Dantas Sequeira e Michael Alecrim
Desencontro
Ação do chanceler Antonio Patriota durante a crise paraguaia foi questionada por setores do governo
A crise deflagrada pela queda do presidente
Fernando Lugo extrapolou as fronteiras do Paraguai,
ganhou contornos de conflito regional e ameaça se
transformar numa grande dor de cabeça para o governo Dilma Rousseff. Não bastassem todos os questionamentos sobre um impeach-ment com ares de
golpe branco, a ação atrapalhada do Itamaraty pôs o
Brasil numa situação delicada com um vizinho estratégico e desgastou a cúpula da diplomacia. Setores
do governo pressionam a presidenta Dilma Rousseff
pela demissão do ministro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota. Os grupos contrários à permanência
de Patriota espalharam nos últimos dias que Dilma até
já teria cogitado nomear uma mulher para o lugar do
chanceler: a embaixadora Maria Luiza Viotti, chefe da
missão do Brasil na ONU, em Nova York. O primeiro
a ser atingido pela crise diplomática foi o embaixador
aposentado Samuel Pinheiro Guimarães, obrigado a
renunciar ao cargo de alto representante do Mercosul
– uma espécie de chanceler do bloco regional. Foi ele
um dos responsáveis por influenciar de forma equivocada o Palácio do Planalto a apoiar medidas drásti-

Sábado 14

JULHO
37093

cas de retaliação ao novo governo paraguaio, como
a suspensão do País do Mercosul até as eleições de
2013. Embora a sanção política tenha sido respaldada
por Dilma, a presidenta impediu que as punições se
estendessem às relações econômicas e comerciais.
A ideia de Samuel Guimarães era isolar totalmente o
parceiro comercial. Esse radicalismo fragilizou ainda
mais a situação de Guimarães e tornou inviável sua
permanência no cargo. Oficialmente, o diplomata deu
diferentes versões para a saída, falou primeiro em “falta
de apoio” e depois em “motivos pessoais”
Conhecido por suas posições favoráveis aos governos chamados de bolivarianos, Guimarães havia
sido indicado para o posto por sugestão do ex-chanceler Celso Amorim, hoje ministro da Defesa, de quem
é amigo e cossogro – a filha de um é casada com o
filho do outro. Ele também teve o apoio do assessor
internacional da Presidência, Marco Aurélio Garcia,
com quem Dilma não andaria muito satisfeita, segundo
assessores do Planalto. Garcia foi outro que propagou
a tese de interdição do Paraguai tanto no Mercosul
como na Unasul. Ele e Guimarães alimentaram também a ideia de aproveitar a suspensão do Paraguai
para aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul,
uma tese controversa, sem base jurídica nos acordos
regionais e desconsiderando o fato de que Assunção
é depositária de todos os acordos do bloco.
As articulações atabalhoadas da cúpula da diplomacia irritaram a presidenta, que foi pega de surpresa
com o anúncio do impeachment de Fernando Lugo
durante a Rio+20.
O embaixador brasileiro no Paraguai, Eduardo dos
Santos, enviou, nos últimos seis meses, inúmeros informes alertando o Itamaraty do risco de deterioração da
governabilidade no Paraguai, mas essas informações
não sensibilizaram a cúpula. Nem Patriota nem Marco Aurélio Garcia acharam que o problema era sério.
Pressionado por Dilma, o assessor internacional argumentou que já havia recebido 23 alertas de intenção
de impeachment contra Lugo, desde sua posse em
2008. Em sua opinião, não havia razão para suspeitar
que o último prosperaria. Garcia e Patriota sugeriram
a Dilma atuar por meio da Unasul, para compartilhar
a responsabilidade na crise. Até aí, tudo bem. O problema é que a missão de chanceleres sul-americanos
que desembarcou em Assunção na sexta-feira 22, dia
em que o Congresso iniciou o julgamento político, teve
efeito inverso ao esperado
Com medo de que a interferência de outros países
acabasse por inviabilizar o impeachment, deputados
e senadores paraguaios aceleraram o processo. Na
quinta-feira 21, dia em que souberam da ida de representantes da Unasul para o País, os parlamentares
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paraguaios decidiram não acatar o pedido de Lugo de
abrir um prazo de três dias para apresentar sua defesa.
Ficou estipulado o prazo de 24 horas. Ou seja, a ação
precipitou o julgamento de Lugo, que teve resultado
acachapante: foram 39 votos a favor e apenas quatro
contra sua saída. Entre a abertura do impeachment e a
homologação da decisão do Congresso pela Suprema
Corte decorreram 30 horas. O vice-presidente Federico
Franco, do Partido Liberal, assumiu rapidamente com
a justificativa de “evitar uma guerra civil”. Nas ruas,
com exceção de pequenos grupos, não houve reação
popular. Muito menos as Forças Armadas reagiram.
Mesmo assim, Lugo se disse vítima de um “golpe de
Estado parlamentar”.
Equívoco
Marco Aurélio Garcia (abaixo) argumentou que
já havia recebido 23 alertas de intenção de impeachment contra Fernando Lugo (acima), desde 2008. E não
haveria razão para suspeitar que o último prosperaria
Golpe, propriamente, não houve. Mas a forma
como se deu o processo indica uma ruptura democrática no país vizinho. Embora o julgamento político
tenha observado as normas constitucionais, não há
lei paraguaia que regulamente o tempo que o presidente teria para sua defesa. A própria peça de acusação deixa evidente que Lugo estava condenado
de antemão, ao dizer que “todas as causas para o
impeachment são de notoriedade pública, motivo
pelo qual não precisam ser provadas, conforme o
ordenamento jurídico vigente”.
A maneira como se deu o impeach-ment revelou
também que Lugo se tornou um presidente solitário,
sem o mínimo de apoio político. Ex-bispo de esquerda,
adepto da Teologia da Libertação, Lugo alcançou o poder com o apoio popular ante o desgaste do tradicional
Partido Colorado, que governou o país por quase cinco
décadas. Mas sempre foi considerado um “outsider”,
sem experiência política e apoio dentro do Congresso.
Para governar, precisou fazer concessões, aliar-se ao
direitista Partido Liberal, e negociar com os colorados.
Em pouco mais de três anos de mandato, o agora ex-
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-presidente decepcionou. A reforma agrária, sua grande
bandeira de campanha, avançou timidamente. Pouco
foi feito também em relação ao crime organizado, ao
tráfico de drogas e de pessoas – questões que afetam
diretamente o Brasil.
De acordo com setores do governo que pressionam pela saída de Patriota do cargo, a impaciência de Dilma com o ministro das Relações Exteriores
não é de agora. Segundo essas fontes, desde abril,
quando esteve nos Estados Unidos, a presidenta fez
duras críticas à atuação de Patriota no governo. A presidenta evitou despachar com Patriota até a lista de
laureados da comenda do Rio Branco, e desprestigiou
a cerimônia. Já o problema de Marco Aurélio Garcia,
para Dilma, é que ele falaria demais. Em março, ela
o desautorizou publicamente depois que o assessor
vazou que o Banco Central reduziria a taxa de juros.
Na crise paraguaia, a presidenta mandou Garcia consertar suas declarações à imprensa e deixar claro que
o impeachment de Lugo era um problema interno do
Paraguai. Mas o estrago, mais uma vez, já estava feito.
“O Patriota fez o que deveria ter feito antes, quando viajou para o Paraguai. Talvez tenha ido tarde demais”, avalia o embaixador aposentado José Botafogo
Gonçalves, vice-presidente do Centro Brasileiro de
Relações Internacionais (Cebri). Além da reação lenta,
Botafogo acha que a crise deveria ter sido discutida no
âmbito do Mercosul, não da Unasul, organismo novo e
ainda disperso. Essa ação permitiu a interferência dos
bolivarianos Hugo Chávez (Venezuela) e Evo Morales
(Bolívia), fazendo coro com o discurso inflamado da
presidenta argentina, Cristina Kirchner. Estrago feito, a
estratégia de Dilma agora é tentar restringir a crise ao
Mercosul. Ela também colocou em campo o ministro
Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, que passou a falar com a imprensa e foi enviado
como representante do governo à 13ª Cúpula Social
do Mercosul, evento paralelo à cúpula presidencial do
bloco, em Mendoza, na Argentina.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “Modelo de crescimento estaria esgotado”, publicada pelo jornal O
Globo de 02 de junho de 2012.
A matéria mostra que o PIB fraco coloca na berlinda a estratégia usada pelo governo para reanimar
a economia brasileira.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
PÉ NO FREIO
Modelo de crescimento estaria esgotado
Analistas criticam pacotes de redução de impostos e defendem estímulos a investimentos para evitar
‘voo de galinha’
Fabiana Ribeiro, Clarice Spitz, Henrique Gomes
Batista e Gabriela Valente
RIO e BRASÍLIA. O PIB fraco coloca na berlinda
a estratégia usada pelo governo para reanimar a economia brasileira. Estimular o consumo, com a redução
de impostos sobre veículos ou eletrodomésticos, pode,
segundo alguns especialistas, não ser suficiente para
garantir o tão sonhado crescimento sustentado. Para
eles, o governo deveria estudar um pacote para ampliar
o investimento da indústria - cujos reflexos amenizariam
os impactos da demanda mais fraca no mercado internacional, em decorrência da crise nos países centrais.
A tese desses analistas se sustenta nos números
menos exuberantes dos gastos das famílias, que já estariam dando sinal de arrefecimento, agora que completa
o 34 trimestre seguido de altas. No primeiro trimestre,
o consumo dos brasileiros, que representa pouco mais
de 60% do PIB, subiu 1% ante os três últimos meses do
ano passado. Na comparação anual, avanço de 2,5%.
– Com parte da renda das famílias comprometida,
o consumo cresce num ritmo morno. A receita de crescimento do governo não está se mostrando eficaz. E, por
isso, deveria estimular o investimento de forma mais direta,
com desonerações tributárias temporárias e agressivas
- disse Bráulio Borges, economista-chefe da LCA Consultores, acrescentando que, se o investimento sobe, há
uma elevação no PIB potencial do país. - O país amplia
sua capacidade de crescimento, sem pressão inflacionária.
Para o coordenador do Grupo de Análise e Previsões (GAP) do Ipea, Roberto Messenberg, a indústria
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passa por um momento de ajustes de estoques, que,
contudo, não cria condições para dar fôlego às decisões de investimento.
– Esse modelo de crescimento, que vem desde a
época do governo Lula, está se esgotando. É um modelo
de distribuição de renda, ampliação da base de crédito,
crescimento de consumo, com base em juros elevados
e câmbio segurando a inflação. Só que, sem ampliar a
capacidade produtiva, o crescimento da economia não
se sustenta. São apenas voos de galinha. É o investimento que alimenta o consumo, e não o contrário. É um
modelo que está se tornando esquizofrênico.
‘Estimular investimento passa por reduzir custos’
Estimular o investimento passa por reduzir a estrutura de custo da indústria, disse Messenberg. De um
lado, o custo Brasil deve ser reduzido, complementa,
por meio de, por exemplo, reformas tributárias. Seria
um caminho para ampliar a baixa produtividade do
país. Mas o investimento também deve sair do governo:
– Investimento em infraestrutura é fundamental.
O país tem como investir: a trajetória da dívida pública não é uma ameaça. Não somos uma Grécia. Sem
pensar numa estratégia de crescimento, não vamos ver
avanços duradouros.
Apesar de ter crescido menos do que os gastos
do governo, o consumo das famílias teve impacto maior
na expansão do PIB, por causa seu peso na composição das contas nacionais.
– O consumo das famílias foi o componente que
mais contribuiu para o crescimento do PIB, muito influenciado pelo crescimento da massa salarial real,
pelo crédito, que apesar de ter desacelerado, continua
crescendo, e também pelas medidas do governo de incentivo ao consumo, como isenção de IPI para alguns
segmentos. O que puxou para baixo foram os investimentos, na produção nacional, apesar de máquinas e
equipamentos e construção terem crescido - afirmou
Rebeca Palis, gerente de Contas Nacionais do IBGE.
Cortes de gastos: do plano de saúde ao sapato novo
O casal Paulo Henrique e Mayra Figueiredo-Matos viu sua renda cair 60% no início de 2012, porque
decidiu fechar o restaurante que tinha dentro de uma
concessionária em Brasília. Com o orçamento apertado,
a saída foi colocar o pé no freio na hora de consumir.
Então, para enxugar as despesas, Paulo e Mayra tomaram decisões que eles mesmos consideram drásticas. A
primeira foi demitir a empregada doméstica. Venderam
os dois carros que tinham e trocaram por um modelo
mais barato. Até mesmo o plano de saúde teve de ser
encerrado. Para não deixar o neto Daniel - de apenas
11 meses - desassistido, o pai de Mayra passou a arcar com a despesa. O casal diminuiu as duas saídas
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semanais para jantar fora. Agora, são duas por mês.
Cortou as férias com a família no verão passado. Paulo
cancelou a matrícula na academia onde malhava. Já a
mulher deu adeus às compras.
– Antes, toda a semana eu estava com pelo menos uma peça de roupa nova ou um sapato diferente.
Agora, não é mais assim - relata Mayra.
Rafael Leão, analista econômico da Austin Rating, acredita que a base estatística pode fazer a fazer com que o resultado do PIB do segundo semestre

fique mais forte, de certa maneira podendo camuflar
os problemas do modelo econômico:
– A indústria da transformação deve fechar o ano
com um crescimento de 1,8%, não só graças Ã s medidas que devem aquecer a produção, mas também pela
base de comparação mais fraca no segundo semestre, ou seja, o resultado poderá ser favorecido por um
efeito estatístico - afirmou o economista da empresa
de classificação, que reduziu sua estimativa do PIB
para este ano de 3,2% para 2,9%.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do cientista político Alberto Carlos Almeida, intitulado: “O jeito Aécio
de fazer oposição”, publicado na revista Época do dia
05 de maio de 2012.
O autor destaca que não faz sentido bater forte
num governo tão bem avaliado quanto o de Dilma, e
Aécio sabe disso.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado
seja considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Serra perder a eleição paulistana, estará mais do que
sepultado politicamente; se ganhar, terá entrado no
alçapão da prefeitura de São Paulo e será obrigado a
abandonar seu eterno sonho de se tornar presidente.
Pensando na corrida ao Palácio do Planalto, cada vez
mais a paráfrase de um de nossos maiores escritores,
o mineiro Guimarães Rosa, se torna verdadeira para o
PSDB: chegou a hora e vez de Aécio Neves.
É interessante notar que muitos intelectuais, vários jornalistas e alguns políticos ligados à oposição
têm criticado constantemente a decisão de Aécio de
fazer uma oposição moderada ao governo Dilma. Os
críticos afirmam que ele tem sido oposicionista de
menos, ainda mais quando se comparam suas aparições públicas à de alguns senadores e deputados da
oposição, entes muito mais aguerridos do que Aécio.
Há duas regularidades importantes que dizem respeito a tais críticas: a maioria delas se origina na elite
de São Paulo e elas têm como principal motivação uma
avaliação quase exclusivamente intelectual da conjuntura.
Não surpreende a distância que separa os críticos de Aécio: ele não é de São Paulo e não tem vícios intelectuais,
Aécio foi formado na boa escola mineira de fazer política.
Os críticos intelectuais dizem que, se Aécio não
fizer uma oposição dura a Dilma, ele não terá condi-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR O SR. MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
O jeito Aécio de fazer oposição
Não faz sentido bater forte num governo tão bem
avaliado quanto o de Dilma – e Aécio sabe disso  
A candidatura de Serra à prefeitura de São Paulo,
caso confirmada nas prévias do PSDB, abre caminho
para Aécio ser candidato à Presidência em 2014. Se
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ções de derrotá-la em 2014. Em geral, recorre-se ao
argumento de que Lula e o PT fizeram isso o tempo
inteiro antes de vencer o pleito de 2002. Esquecem de
dizer, todavia, que, para vencer aquela eleição, Lula
contratou Duda Mendonça, passou a se vestir em ternos caros e da moda, aparou a barba, afastou-se do
movimento dos sem-terra, reuniu-se com Fernando
Henrique para se comprometer a pagar o empréstimo
do Fundo Monetário Internacional e divulgou a Carta
aos Brasileiros para acalmar o mercado financeiro. A
atual moderação de Aécio não é nada diante da vitoriosa inflexão que Lula fez em 2002.
Cabe perguntar onde estavam esses críticos
quando Serra fez o mesmo não apenas em 2009, um
ano antes da eleição, mas também em 2010, quando colocou Lula de forma elogiosa em seu programa
eleitoral de candidato de oposição. Mais moderação
do que isso é impossível.
A decisão de não fazer oposição frontal a Dilma
não é uma decisão intelectual. É uma decisão política.
Analisada sob esse ponto de vista, fica claro o acerto de Aécio. Não faz o menor sentido bater forte num
governo tão bem avaliado como o de Dilma. Bater em
governo bem avaliado não resulta na piora de sua avaliação. Jamais isso ocorre. Resulta, sim, no isolamento
político de quem bate. Aécio não quer isso.
Mais importante ainda: não faz o menor sentido
bater duro em Dilma simplesmente para agradar à
carência intelectual de quem já é contra o governo e
vai votar de qualquer maneira na oposição ao PT em
2014. Isso seria chover no molhado. Aécio age corretamente, porque está se situando mais ao centro. Ele
deixa aberta a porta de negociação para aqueles que
hoje apoiam o governo, mas eventualmente poderão
romper com Dilma quando 2014 se aproximar. Aécio se
colocaria no canto do ringue se fizesse agora, mais de
dois anos antes da eleição presidencial, uma oposição
dura ou contundente ao governo do PT.
Aécio já tem os votos certos da oposição. O que
ele quer, e mineiramente precisa conquistar, são os
votos daqueles que mudam de voto, daqueles que hoje
votariam em Dilma, mas no futuro poderão não fazê-lo. Radicalizar agora afastaria o provável candidato da
oposição daquilo que ele mais precisa: cativar o eleitor
que ocupa o centro político. Os críticos intelectuais,
lamentavelmente, não ocupam esse centro.
Serra é paulista demais, e o eleitorado mineiro
não gosta disso. Essa rejeição ficou registrada nas
urnas de 2002 e 2010. Aécio é suficientemente oposicionista para conquistar o voto antipetista de São
Paulo. Os mapas eleitorais das últimas duas eleições
presidenciais revelam a divisão geográfica da força do
PT e do PSDB: o Nordeste vota PT, São Paulo vota
contra o PT. Minas se divide: quanto mais próximo do
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Nordeste, maior a força do PT; quanto mais próximo de
São Paulo, mais forte é o PSDB. Aécio, em que pese
o nariz torcido de segmentos da elite paulista, terá o
voto oposicionista de São Paulo à medida que se tornar mais conhecido naquele Estado.
Quando esses mesmos críticos vierem perguntar, em 2014, o que é preciso para o PSDB conquistar
mais votos no Nordeste, poderá ser dito que Aécio já
fazia isso em 2012, quando escolhera o caminho da
oposição moderada. Se o assunto é política, quem vê
mais longe é o saber político. Para a maioria dos nordestinos, bater demais num governo petista é o mesmo
que bater demais em algo que ele gosta.
Se Serra se tornar o candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, ele daria uma enorme prova de
compromisso partidário colocando-se claramente a
favor da candidatura de Aécio em 2014. A eleição para
a prefeitura de São Paulo, a julgar pelo ocorrido em
2010, não tem peso nenhum na eleição presidencial.
Em 2008, Kassab, aliado incondicional de Serra, foi
reeleito prefeito da capital paulista, mas Serra foi derrotado dois anos mais tarde na eleição presidencial.
O apoio de Serra a Aécio colaboraria, sim, para
que o PSDB caminhasse unido rumo a 2014. Imagina-se
que essa união seja o desejo de Serra e de qualquer
tucano que queira ver seu partido mais competitivo no
próximo pleito presidencial.
DA VELHA ESCOLA – O senador Aécio Neves.
Ele se contrapõe às críticas dos intelectuais paulistas
com seu estilo mineiro de fazer política
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro do artigo de autoria do
historiador Marco Antonio Villa, intitulado: “O governo
Dilma parece velho”, publicado pelo jornal O Globo em
sua edição de 26 de junho de 2012.
Segundo o autor, o governo Dilma parece velho,
todo dia ele faz tudo sempre igual, isso sem ter completado metade do mandato. O papel de gerente eficiente foi um blefe, acumulando em 18 meses de vida
muitos fracassos.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou por
encerrada a presente sessão.
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(Levanta-se a sessão às 10 horas e 54 minutos.)
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Ata da 132ª Sessão, Não Deliberativa,
em 16 de julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Mozarildo Cavalcanti e da Srª Ana Amélia.
(Inicia–se a Sessão às 14 horas e 8 minutos e encerra–se às 16 horas e 29 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Esgotou–se na última sexta–feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreciação, pelo Plenário, dos seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:
– nº 256, de 2011 (nº 2.891/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Iguatemi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo;
– nº 302, de 2011 (nº 2.446/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Concórdia para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Concórdia, Estado de Santa Catarina;
– nº 323, de 2011 (nº 3.005/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Princesa de
São Bernardo do Campo para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo;
– nº 325, de 2011 (nº 3.012/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Cultural e
Beneficente de Xanxerê – SC para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Xanxerê, Estado de Santa Catarina;
– nº 346, de 2011 (nº 179/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária
Cristão Lajinhense para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lajinha,
Estado de Minas Gerais;

– nº 410, de 2011 (nº 2.243/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Sanhauá FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Mari,
Estado da Paraíba;
– nº 438, de 2011 (nº 160/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Brunópolis
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brunópolis, Estado de
Santa Catarina;
– nº 8, de 2012 (nº 2.542/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Cultural
Comunitária LM – Westfália para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Westfália, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 10, de 2012 (nº 2.737/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Friburgo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Friburgo, Estado do Rio de Janeiro;
– nº 38, de 2012 (nº 2.431/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Cultural de
Paulo Bento para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo Bento,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 40, de 2012 (nº 2.887/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Juazeiro, Estado da Bahia;
– nº 41, de 2012 (nº 2.916/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação dos Servidores do Transporte Alternativo e de Bairros
do Município de Novo Gama para executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Novo Gama, Estado de Goiás;
– nº 46, de 2012 (nº 2.966/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Sociedade
Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Piumhi,
Estado de Minas Gerais;
– nº 47, de 2012 (nº 2.978/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Empresa de Comunicação Internacional Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vila Maria, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 49, de 2012 (nº 3.018/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Onda
Sul FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de
Minas Gerais;
– nº 52, de 2012 (nº 3.091/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Tempo FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará;
– nº 85, de 2010 (nº 1.938/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação de Moradores e Amigos do Jardim Lagoa Nova para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Limeira, Estado de São Paulo;
– nº 86, de 2012 (nº 2.257/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária
Renascer para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio das Pedras,
Estado de São Paulo;
– nº 87, de 2012 (nº 2.389/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Mariana Pimentel para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mariana
Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 91, de 2012 (nº 2.774/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Chamonix Ltda. para explorar serviço de radiodi-
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fusão sonora em ondas médias na cidade de
Mogi Mirim, Estado de São Paulo;
– nº 93, de 2012 (nº 2.851/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Educativa do Paraná para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná;
– nº 94, de 2012 (nº 2.965/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Piatã
de Salvador Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Salvador, Estado da Bahia;
– nº 95, de 2012 (nº 2.968/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Exclusiva Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná;
– nº 96, de 2012 (nº 2.990/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Sorali – Sociedade de
Radiodufusão Litorânea Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Entre Rios, Estado da Bahia;
– nº 97, de 2012 (nº 3.026/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Real de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Ibirapitanga, Estado da Bahia;
– nº 103, de 2012 (nº 126/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Pioneira de Forquilha Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Forquilha, Estado do Ceará;
– nº 104, de 2012 (nº 132/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Difusora Rádio de Cajazeiras Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba;
– nº 106, de 2012 (nº 168/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Manancial
das Águas Quentes para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caldas
Novas, Estado de Goiás;
– nº 109, de 2012 (nº 256/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
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outorga autorização à Associação Comunitária
de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Afuá
– Ascoa para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Afuá, Estado do Pará;
– nº 113, de 2012 (nº 303/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Ultra Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 114, de 2012 (nº 327/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio TV
do Amazonas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Boa Vista, Estado de Roraima;
– nº 115, de 2012 (nº 332/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Lagoa Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Barra do Ribeiro, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 117, de 2012 (nº 362/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação
e Publicidade Buriti Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Buritirama, Estado da Bahia;
– nº 126, de 2012 (nº 383/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Canguçu de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 127, de 2012 (nº 385/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Palmital FM Stereo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Palmital, Estado de São Paulo;
– nº 130, de 2012 (nº 394/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Cristo Rei Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Santa Teresa, Estado do Espírito Santo;
– nº 131, de 2012 (nº 397/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Nossa Rádio de Teresina
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em frequência modulada na cidade de
Abadiânia, Estado de Goiás;
– nº 133, de 2012 (nº 408/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Quixelô FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Quixelô,
Estado do Ceará;
– nº 134, de 2012 (nº 409/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Cable–Link Operadora
de Sinais de TV a Cabo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jambeiro, Estado
de São Paulo;
– nº 138, de 2012 (nº 417/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Tipuana FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Angical,
Estado da Bahia;
– nº 139, de 2012 (nº 418/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à LMG Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Aiquara, Estado da Bahia;
– nº 141, de 2012 (nº 421/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Chapada Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Andaraí, Estado da Bahia;
– nº 142, de 2012 (nº 424/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão de Itabirito Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Itabirito, Estado de Minas Gerais;
– nº 143, de 2012 (nº 477/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Andrenei Carneiro de
Araújo e Cia Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Santaluz, Estado da Bahia;
– nº 144, de 2012 (nº 426/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Gtoll Telecomunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Paraíso do Norte, Estado do Paraná;
– nº 145, de 2012 (nº 434/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
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outorga permissão à Plus Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Xangri–lá, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 146, de 2012 (nº 452/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Lins Rádio
Clube Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Lins, Estado de São Paulo;
– nº 147, de 2012 (nº 459/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Subaé
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia;
– nº 148, de 2012 (nº 463/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Camargo e Vassali –
Empresa de Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 150, de 2012 (nº 467/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Comunidade Famense
de Rádio para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fama, Estado
de Minas Gerais;
– nº 151, de 2012 (nº 468/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação de Educação e Cultura de Rádio Nordeste FM – Acecran para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Jesus, Estado
no Rio Grande do Sul;
– nº 155, de 2012 (nº 1.479/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Atual
Guairacá de Mandaguari Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná;
– nº 156, de 2012 (nº 1.590/2009, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Rádio
Comunitária Paula Freitas – Arcofreitas para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paula Freitas, Estado do Paraná;
– nº 157, de 2012 (nº 1.718/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunidade FM – Radiocom para executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 158, de 2012 (nº 1.839/2009, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio
Difusora Resplendor Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Resplendor, Estado
de Minas Gerais;
– nº 159, de 2012 (nº 2.198/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária
Princesa da Lagoa para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 163, de 2012 (nº 2.014/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária
Rádio Momento FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Osório,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 176, de 2012 (nº 2.788/2010, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade Difusora A Voz de Bagé Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 180, de 2012 (nº 2.884/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão
Icaraí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Maringá,
Estado do Paraná;
– nº 188, de 2012 (nº 2.935/2010, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liberdade FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná;
– nº 196, de 2012 (nº 3.013/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Barretos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Colina, Estado de São Paulo;
– nº 198, de 2012 (nº 3.023/2010, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Gois de
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de São José do Rio Claro, Estado
de Mato Grosso; e
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– nº 239, de 2012 (nº 259/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária
Nossa Senhora do Carmo de Oscar Bressane
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Oscar Bressane, Estado
de São Paulo.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes
Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 1.477, de 10 de julho de 2012,
do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da
República, em resposta ao Requerimento nº
236, de 2012, de informações, do Senador
Randolfe Rodrigues;
– Nº 43, de 11 de julho de 2012, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
resposta ao Requerimento nº 393, de 2012, de
informações, do Senador Jorge Viana;
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– Nº 1.476, de 10 de julho de 2012, do
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, referente ao Requerimento nº 394,
de 2012, do Senador Jorge Viana, por meio
do qual informa que deixa de transmitir as informações solicitadas em virtude de os questionamentos não se enquadrarem na área de
competência do Órgão.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. GSLHEN nº 79/2012
Brasília, 12 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais apresento a Vossa Excelência, anexo, o relatório referente a minha participação
na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20.
Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique da
Silveira.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, por permuta com a Senadora
Ana Amélia.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Mozarildo, do meu hemisfério,
nós que habitamos o Hemisfério Norte deste País, nas
distâncias da Amazônia; Srs. Senadores; Sras. Senadoras – Senadora Ana Amélia, muitíssimo obrigado
pela permuta –, na sexta–feira passada, fui convidado
pelo comando da Aeronáutica para visitar a base naval
no Rio de Janeiro e para participar de uma manobra
com um submarino da Marinha de Guerra do Brasil.
Antes, um mês atrás, tive a oportunidade de visitar e
de conhecer a base aérea onde estão nossos aviões
de caça aqui, em Anápolis.
Essas duas visitas me levaram a uma reflexão
sobre o papel das nossas Forças Armadas, sobretudo
neste momento, em que nós embarcamos numa crise
que me parece permanente, que é a crise ambiental.
Com as crises políticas, estamos acostumados a conviver. Não que nós nos acostumemos, mas há, com muita
frequência, as crises políticas e as crises econômicas,
que chegam, causam danos grandes à sociedade, mas
terminam sendo superadas. Mas a crise ambiental veio
para ficar. É uma crise permanente e que, só agora,
começa a mostrar os seus efeitos.
Nessas duas visitas, dei–me conta de que é fundamental integrar as questões ecológicas e ambientais
à nossa estratégia de defesa de segurança nacional.
Tomo como parâmetros as reflexões feitas pelos militares franceses, que, segundo eles próprios, estão
muito atrasados nessa questão. Ora, se as Forças Armadas francesas consideram que estão muito atrasadas no debate, na discussão, em trazer para a agenda
as questões ambientais, imagino que, no Brasil... Eu
até desconheço o nível do debate em que pautam as
nossas Forças Armadas.
Paris publicou, muitos anos depois de Washington
e Londres, no início deste ano, dois relatórios exortando os estrategos da defesa e da segurança francesa
a se interessarem cada vez mais pelas questões ambientais e ecológicas, particularmente no caso das
mudanças climáticas.
O primeiro relatório foi produzido pela Secretaria–
Geral da Defesa e da Segurança Nacional (SGDSN),
serviço subordinado diretamente ao Primeiro Ministro.
O segundo relatório é um documento parlamentar que
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trata do impacto das mudanças climáticas em matéria
de segurança e de defesa, elaborado pelos Deputados
André Schneider, Deputado que representa a direita
na Assembleia Nacional francesa, e Philippe Tourtelier, do Partido Socialista, portanto da esquerda. Esse
relatório foi feito por esses dois parlamentares.
Os franceses constataram que, há mais de 15
anos, os especialistas do Pentágono imaginam as guerras de amanhã com fortes componentes ambientais e
ecológicos. Os oficiais americanos acreditam que cada
vez mais deverão participar de conflitos cujas causas
serão ambientais, como no caso dos refugiados climáticos, do acesso aos recursos naturais e energéticos,
particularmente petróleo, da degradação de biomas e
ecossistemas. E aí nós fazemos parte da América e
nós somos vizinhos dos Estados Unidos, que fazem
exatamente essa leitura.
No caso dessa última preocupação, biomas e
ecossistemas, ela está diretamente relacionada à Amazônia, até porque, na medida em que se desmata a
Amazônia, esse desmatamento vai provocar, certamente, mudanças climáticas nos Estados Unidos. A minha
pergunta é se o governo americano vai ficar de braços
cruzados. Além do mais, eles julgam que o mundo poderá estar mais instável do que hoje também no caso
da água e da alimentação. Esses recursos poderão
ser objeto de disputas entre nações. Os consultores
militares americanos também estão preocupados com
a fusão dos gelos do Ártico, fato que está despertando ambições dos países vizinhos do Polo Norte, tanto
mais que eles não dispõem de navios adaptados a esta
nova situação: ao degelo das calotas polares.
Portanto, essas mudanças preocupam os Estados
Unidos, e acho que nós também temos que embarcar
nessa preocupação.
Os consultores do Pentágono e da CIA fazem
estudos prospectivos sobre essas questões há muito
tempo, assim como a alta hierarquia militar americana já integrou a problemática ambiental em sua grade
de leitura.
Em 2009, numerosos generais e almirantes americanos fizeram um apelo para que a Marinha se adaptasse à evolução do clima – em função de a Marinha
ocupar o mar e também os portos não só dos Estados
Unidos como das suas bases espalhadas pelo mundo
todo –, mas as preocupações vão mais adiante. Os
militares americanos pensam também em adaptar o
material militar ao clima futuro, seja mais úmido, seja
mais seco, conforme os terrenos. Também se preocupam com a elevação do nível do mar e o aumento
da frequência e da intensidade dos ciclones, que são
verdadeiras ameaças às suas principais bases – Diego Garcia, no Oceano Índico, e Pensacola, na Flórida.
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A essas duas bases, eu acrescentaria grandes cidades, como Nova York, que está localizada no mesmo
nível do mar.
Pelas razões expostas acima, eu gostaria de
conhecer as reflexões efetuada pelas nossas Forças
Armadas. É claro, além de agradecer o convite e a recepção que nos foi oferecida tanto na Base Aérea de
Anápolis quanto no Rio de Janeiro, eu gostaria de conhecer essas reflexões efetuadas por nossas Forças
Armadas no tocante às grandes questões ecológicas,
ou seja, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, esgotamento de recursos naturais e, finalmente,
as poluições dos meios naturais (água, ar e solos).
Acho que é fundamental que as nossas forças
de defesa e segurança se preocupem com essas
questões que nós teremos que enfrentar; já estamos
enfrentando e, cada vez mais, teremos que enfrentar.
E são irreversíveis.
Evidentemente, essa questão é bastante séria e
não deve ser caricaturada como sendo uma temática
que interessa apenas às ONGs internacionais com interesses espúrios e contrários aos interesses nacionais.
Não. A questão ambiental, a crise ambiental é definitiva. Ela veio para ficar. Portanto, ela tem que ser objeto
de preocupação do conjunto da sociedade brasileira
e, em especial, das nossas Forças Armadas, que têm
que estar preparadas na eventualidade de terem que
defender o nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, à
Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, senhores telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, Senador Capiberibe, eu
também reforço o seu argumento, pois precisamos
dar condições às Forças Armadas, especialmente ao
Exército, a respeito da condição técnica e tecnológica
também para fazer a avaliação e o preparo de antevisões, análises estratégicas sobre o comportamento
das forças políticas e da geopolítica em matéria tão
relevante quanto essa. Para isso é preciso cada vez
mais dar às Forças Armadas, às três Armas, condições
para essas avaliações, não apenas internamente, mas
também no conjunto de uma avaliação com os países
que detêm tecnologia e que já têm análises estruturais,
políticas e geopolíticas a respeito dessa matéria. Por
isso, eu queria cumprimentá–lo pelo pronunciamento,
Senador Capiberibe.
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Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, estamos
prestes a iniciar o recesso de julho, um recesso curto,
depois de um semestre bastante ativo, com muitos trabalhos, muitas deliberações, incluindo um momento,
eu diria, dramático desta Casa, quando tivemos que
votar a cassação do mandato de um Senador.
Foi um julgamento político, como já disse desta mesma tribuna, e não nos transformamos em um
tribunal nem em um libelo acusatório; nós apenas
consideramos as provas colhidas dos processos envolvendo o Senador Demóstenes Torres e, com base
nas informações colhidas, nós decidimos por um resultado inquestionável, que foi a cassação do mandato do
Senador Demóstenes Torres, cujo Suplente já tomou
posse na última sexta–feira.
Não foi, como eu disse, uma situação nem um
pouco prazerosa para esta Casa. Ao contrário, foi uma
decisão muito triste e uma decisão também constrangedora para todos nós.
É claro que o que restou daquele episódio, de algum modo, consola, porque nós conseguimos aprovar
em dois turnos a emenda constitucional segundo a qual
a partir de agora passa a vigorar a votação aberta em
casos de cassação de mandato. Espero que não tenhamos que repetir a dose tão cedo, porque isso é muito
ruim, fragiliza a instituição que nós representamos.
No primeiro semestre, Senador Mozarildo, o Senado trabalhou bastante. Tivemos manhãs de agenda
cheia nas comissões temáticas e nas tardes de plenário, com votações não menos importantes.
Dentro desse trabalho, eu queria destacar, neste
pequeno balanço, os projetos, as relatorias e as novas
ideias que ajudei a construir e a implantar ou mesmo
a dar início aqui no Senado.
O setor agropecuário, ou o setor da produção de
alimentos, vem garantindo números positivos na balança comercial. Mereceu de minha parte uma atenção
especial, afinal, sou representante do Rio Grande do
Sul, e o meu Estado já sofria com a seca, que acabou
por derrubar a safra de verão, quebrando a produção
de milho, arroz e soja, por exemplo, em algumas regiões do Estado, em até 80%.
Iniciei uma série de reuniões no Ministério da
Agricultura, com o Ministro Mendes Ribeiro Filho. Algumas questões foram atendidas no anúncio do Plano Safra, mas ainda esperamos do Governo Federal
a renegociação das dívidas antigas para que os produtores possam contrair novos empréstimos e fazer
o que sabem: produzir alimentos para o nosso País e
também para gerar excedentes exportáveis, que garantem a estabilidade da nossa balança comercial e
do nosso superávit comercial ou cambial.
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Para garantir renda aos produtores, o Brasil precisa ter um seguro agrícola bem amplo. Em março,
promovi, com o apoio da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária do Senado, presidida pelo Senador
Acir Gurgacz e agora pelo Senador Waldemir Moka,
durante o afastamento do Senador Acir, que está em
licença médica, um grande debate envolvendo a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, representantes do Banco do Brasil, do
Ministério de Agricultura e diversas entidades e sindicatos ligados ao setor da produção rural.
O encontro foi realizado durante a programação
da Expodireto Cotrijal, em Não–Me–Toque, no norte
do Rio Grande do Sul, na região do Alto Jacuí.
No mesmo mês, fui relatora e consegui a aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 732, de 2011,
para que produtores rurais possam ser dispensados
de apresentar certidões que comprovem a quitação de
tributos e contribuições federais como requisito para a
obtenção de credito junto a bancos oficiais, de autoria,
aliás, do Senador Acir Gurgacz.
A seca também deixou marcas na produção de
suinocultores. Iniciamos negociações com o Governo
Federal para que apoio fosse dado a esse setor, que
sofre com a interrupção das exportações para mercados
importantes como a Rússia, por questões sanitárias, e
a Argentina, por conta de barreiras comerciais inexplicáveis e até injustificáveis. Excedente de produção e
dívidas acumuladas fizeram milhares de produtores de
suínos entrarem em crise e outros pararem de produzir.
Na última quinta–feira, em audiência pública no
Senado, mais precisamente no auditório Petrônio Portella, que tive o prazer de presidir, o Ministro da Agricultura anunciou queda nas taxas de juros e aumento de
recursos para financiamento da produção, ajuda que
chega em boa hora, mas não é ainda o ideal para os
produtores de suínos, que esperam mais atenção do
Governo Federal.
No lançamento dos Planos Safra e de Agricultura
Familiar, percebi que Governo e produtores começam
a falar a mesma linguagem, o que é, aliás, fundamental para um país que é protagonista no processo da
produção de alimentos. Mais do que isso, vivemos um
momento em que a produção precisa vir acompanhada
de sustentabilidade. Estamos prestes a ter a mais rigorosa legislação ambiental do mundo, o nosso Código
Florestal, e o produtor brasileiro já tem a consciência
de que sem o respeito à terra, em pouco tempo, a capacidade de produção se acaba, eliminando a geração
de renda e o sustento da sua família. Há exaustão, e
a terra se exaure.
Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de
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Janeiro, no mês passado, tivemos um documento final
acanhado, com poucos avanços entre os governos, mas
notamos o aumento da consciência da sociedade. Dos
produtores rurais ao cidadão que consome, existe uma
maior preocupação e, posso dizer, responsabilidade
sobre o uso da terra e também dos recursos naturais.
Essa consciência é necessária também em outros
setores do nosso dia a dia. A segurança no trânsito,
especialmente envolvendo os motociclistas e os profissionais que usam esse meio de transporte para o
trabalho foi tema, aliás, de audiência pública, requerida
por mim, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
Hoje, o SUS gasta metade da verba destinada para
o atendimento de acidentados no trânsito, ou seja,
R$200 milhões somente com as vítimas de acidentes
com a motocicleta.
Nos últimos 10 anos, 65 mil pessoas morreram
vítimas de acidentes com motos. Desde 2007, as motos já matam mais que os carros no violento trânsito
brasileiro. Precisamos parar com essa carnificina. O
assunto mobilizou a sociedade e vamos realizar, no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, um seminário no próximo mês de setembro, com o título: Segurança sobre duas rodas, estratégias para o trânsito
seguro de motocicletas.
Melhorar a qualidade da formação dos profissionais que usam a moto para trabalhar ou para o lazer
é um meio de prevenir acidentes e diminuir também
as estatísticas negativas. Se prevenir não for possível,
então precisamos trabalhar na eficiência da aplicação
dos recursos para tratar dos problemas.
Projeto de minha autoria, que estabelece a inclusão nos planos de saúde da cobertura do tratamento de câncer em domicílio, via oral, foi aprovado pelo
Senado e agora aguarda aprovação na Câmara dos
Deputados. Atualmente, esse tratamento representa
mais de 30% das opções terapêuticas disponíveis no
mercado, e até 2021 corresponderá a 80% dos tratamentos em oncologia.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto, também de minha autoria, dando às mulheres
vítimas do câncer de mama o direito de adquirir um
carro com adaptações especiais, sem a cobrança do
IPI. O projeto aguarda relatoria na Comissão de Constituição e Justiça.
Também na Comissão de Assuntos Sociais fui
relatora do conhecido Projeto de Lei do Senado n°
606, de 2011, de autoria do Senador Romero Jucá,
que trata de novas regras para a execução trabalhista. A lei boa é a do equilíbrio, e é exatamente isso que
temos que buscar nesse projeto, que aguarda votação
de requerimento para ser apreciado também pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Na Comissão de Educação destaco dois assuntos.
Fui relatora da Lei Geral da Copa. Promovi um debate
na Comissão com o Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, sobre as regras da lei que irão regulamentar a
realização da tão esperada Copa do Mundo de 2014.
O projeto foi aprovado em plenário, deixando
para os Estados que serão sedes dos jogos da Copa,
a função de decidir sobre um dos temas mais polêmicos desse projeto, que diz respeito à venda de bebida
alcoólica nos estádios durante os jogos.
Nessa votação e no discurso, como relatora, deixei
claro que, apesar de ser contra pessoalmente a venda
de bebidas alcoólicas nos estádios, o momento era de
aprovar um acordo internacional, fechado anteriormente pelo então presidente Lula.
Mas minha principal preocupação na Comissão
de Educação ainda é com a qualidade do ensino, especialmente do ensino fundamental. Ainda temos 3,8
milhões de crianças e adolescentes brasileiros entre
4 e 17 anos fora da escola.
Discutimos a qualidade dos livros didáticos que
começam a ser comprados no exterior, colocando a
qualidade das obras em risco, mas também a saúde
financeira das gráficas brasileiras.
Aliás, quando esteve aqui o Ministro Aloizio Mercadante, nós indagamos muito sobre a questão dos
pareceristas que avaliam os livros didáticos, já que
existe uma queixa muito grande dos autores, e essa
queixa é justificável plenamente porque eles não têm o
direito de saber qual foi o avaliador ou parecerista que
fez a avaliação dos livros. O MEC faz ouvidos moucos
a essa questão, não dá a devida satisfação aos autores dos livros didáticos, e isso é um grande problema,
porque desequilibra, e uma distorção inexplicável de
que até agora não tomou ciência o Ministério da Educação. Precisamos continuar trabalhando nisso para
melhorar inclusive a qualidade e ter mais transparência, sobretudo transparência, nessa matéria, porque,
afinal, não pode um parecerista se omitir no anonimato
e não saber o autor de um livro que razões levaram
esse parecerista a anular, a negar ou a vetar um livro
didático de boa qualidade. E o pior é que o mesmo livro didático é aprovado por um parecerista e recusado
por outro. Não é possível admitir uma situação de falta
de transparência numa área tão delicada e sensível
quanto essa da avaliação dos livros didáticos pelo Ministério da Educação.
Nós discutimos, sim, a qualidade dos livros que
foram comprados no exterior, colocando, como eu disse,
a qualidade das obras em risco, mas também a saúde
financeira das gráficas brasileiras.
Falando de equilíbrio financeiro, é preciso citar a
aprovação, no plenário, do projeto que permite troca de
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dívidas tributárias das universidades por bolsas de estudos. Essa ideia foi criativa e vai atender ao Governo,
porque receberá os tributos devidos, às universidades,
que terão dívidas quitadas, e a milhares de estudantes,
que poderão garantir o ensino universitário.
A sociedade ainda sofre muito com a corrupção
e nunca esteve tão mobilizada contra essa prática que
está corroendo as bases da nossa própria democracia.
Ações práticas podemos tomar aqui na Casa. Avançou
a tramitação de um Projeto de Lei de minha autoria, o
de nº 25, de 2012, que limita em 25% o aumento do
valor inicial dos contratos públicos de obras, serviços
e compras. A medida quer evitar que o dinheiro público
seja utilizado de forma irresponsável, enquanto faltam
recursos para investir em saúde, educação, segurança
pública e outros.
Como se sabe, a lei já existe. Ela limita em 25%
os reajustes para obras novas e em 50% o reajuste
para reformas, isso no serviço público. Ora, isso é um
trampolim da própria lei para que a empresa entre na
concorrência e ofereça um preço bem mais baixo, porque ela sabe que a lei já lhe dá abrigo para, na semana
seguinte ou no mês seguinte, aplicar um reajuste de
50%. Com a inflação controlada, como nós estamos
hoje, não é admissível que, em seguida a uma licitação efetuada, faça–se uma tentativa de ajustamento
de preço em 50%.
São essas questões, essas trampas, que se criam
para facilitar o abuso, o desvio do dinheiro público e,
claro, alimentar a corrupção e a impunidade. Por isso,
o projeto já está sendo avaliado, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira é o relator, e vamos limitar todas, obras
novas ou antigas, a 25% – não quis radicalizar, podia
oferecer 10%, e já seria de bom tamanho para a inflação que temos atualmente.
Durante minhas frequentes visitas ao interior
do Rio Grande do Sul, percebi quanto é importante
avançarmos e aprovarmos o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2012, de autoria do Deputado Marco
Maia, Presidente da Câmara, que prevê a instalação
de lojas francas em Municípios na faixa de fronteira
cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas
das cidades estrangeiras. Serei relatora dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos e espero a
aprovação da proposta ainda este ano para beneficiar
dez Municípios gaúchos e outros dezoito espalhados
pela fronteira.
Faço aqui, particularmente, um registro da atuação do Senador Mozarildo Cavalcanti, que está presidindo esta sessão, porque foi ele, na Comissão de
Relações Exteriores, o responsável pela relatoria, aliás muito qualificada, que mereceu aprovação – agora
temos essa responsabilidade.
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O Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do
Sul, Estado que também tem cidades fazendo fronteira com outros países, prometeu–me que, na primeira
semana de agosto, quando teremos aquele mutirão
de votações, porque estamos em período eleitoral,
colocará em pauta o Projeto de Lei da Câmara nº 11,
de 2012, do Deputado Marco Maia, e, assim, teremos
agilidade na votação. Espero que os técnicos do Ministério da Fazenda, especialmente da Receita Federal,
não criem óbices ou barreiras, porque é através desse
projeto que nós poderemos pensar em melhorar as
condições de desenvolvimento da região de fronteira.
Ainda nesta matéria relacionada à fronteira, foi
aprovado meu requerimento para realização de uma
audiência pública para discutir as tarifas aeroportuárias cobradas para voos que têm como destinos as
cidades de fronteira. Precisamos dar atenção a essas
questões e garantir o desenvolvimento das regiões
fronteiriças, que hoje têm dificuldades inclusive com
a péssima qualidade da telefonia pública.
Ao cruzar a fronteira, temos que resolver problemas no Mercosul. Além da crise econômica, que tem
apresentado desafios econômicos ao bloco, os países
parceiros do Mercosul precisam encontrar um equilíbrio
nas relações e resolver as questões políticas impostas pela crise no Paraguai, que, aliás, ajudamos em
alguma medida a ampliar, quando recusamos aceitar
uma decisão democrática daquele País e, imediatamente, fizemos o que condenamos no Paraguai: de
uma maneira fulminante abrimos uma janela e colocamos a Venezuela dentro do Mercosul, sem respeitar as exigências protocolares e legais para esse
procedimento. Espero que o Parlamento do Mercosul
possa, finalmente, realizar uma reunião completa para
estabelecer a relação parlamentar, contribuindo para
o diálogo entre os países. Para enfrentar a crise econômica precisamos de um bloco forte, que não admita
barreiras econômicas entre os participantes e que se
apresente como alternativa para que o setor privado
busque novos mercados.
As notícias de hoje não são animadoras nesse
sentido. A Argentina está substituindo o Brasil pela China nas importações. Ora, que solidariedade é essa?
Que autoridade tem o Governo argentino para impor
ao Brasil algumas regras que não são nem um pouco
benéficas para o bloco? Da mesma forma, a Bolívia
está impondo às empresas brasileiras instaladas naquele país muitas restrições, que em nada representam solidariedade, aquela mesma solidariedade que o
Governo brasileiro teve quando a Bolívia fez alterações
no fornecimento de gás natural para o Brasil.
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Então, é preciso ter uma atitude mais pragmática,
mais responsável e mais equilibrada. Nós temos compromissos com muitos países e não podemos aceitar
pacificamente e eu diria com uma espécie de subordinação esses caprichos que o Governo argentino e
agora o Governo da Bolívia estão impondo ao Brasil e
aos interesses brasileiros. É preciso pelo menos que
se respeite a soberania do nosso País, pelo tamanho
que temos e pelo que já fez o Brasil em relação àqueles países.
Trabalhei também por projetos para garantir a
eficiência das nossas indústrias, que estão passando
por um momento muito complicado, com queda de
competitividade no mercado internacional, representando sério risco para a manutenção dos empregos.
Só no meu Estado, o Rio Grande do Sul, foram
perdidas, no mês de maio, mais de duas mil vagas na
indústria de transformação .Um dos fatores, claro, é o
custo Brasil, e, dentro desse fator, o preço da energia.
Consegui a aprovação, na Comissão de Infraestrutura, do Projeto e Lei 430, de 2011, de minha
autoria, apresentado por sugestão de um empresário
de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que prioriza a indústria nacional nos investimentos nos programas de
eficiência energética. A proposta altera lei que trata
dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em
eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de
energia elétrica que devem destinar 0,5% da receita
operacional líquida para projetos eficientes no uso da
cara energia brasileira.
Enfim, eu trabalhei pela eficiência, desenvolvimento, reconhecimento de direitos, melhoria da distribuição
de recursos públicos; trabalhei contra a corrupção, ou
pela erradicação dela nas obras pública. Trabalhei,
também, pelo resgate de dignidade de indivíduos que
sozinhos não conseguiriam defender seus direitos.
É por isso que estou aqui. Recebi o voto desses
brasileiros, especialmente dos 3,4 milhões gaúchos
que me deram a confiança de representá–los no Senado Federal.
Quero agradecer a visita de cada uma das 2,2 mil
pessoas, entre prefeitos, empresários, eleitores, vereadores, dirigentes, lideranças, professores, Ministério
Público, advogados que estiveram no meu gabinete.
Dizer a eles, produtores rurais, lideranças de todos os
setores, muito obrigada por cada uma das 4.629 correspondências que recebi nesses seis meses. Espero
que cada um dos 6.624 livros que enviei, entre publicações como a Constituição, o Código Civil e o Código
de Defesa do Consumidor, possam ajudar no resgate
da dignidade do cidadão brasileiro, especialmente dos
nossos estudantes universitários.
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Procurei estabelecer milhares de conexões com
a sociedade. Destaco aqui o avanço da interação com
o eleitor através das redes sociais. Em segundos, lançamos um acontecimento no Twitter, no Facebook e
é como se sentíssemos, nas nossas mãos, o pulsar
do nosso eleitor.
Agradeço a todos por essa interação, por esse
trabalho conjunto. Estabelecer este mandato interativo
é ter certeza, a cada minuto, que estamos no caminho
certo, que estamos dando também um passo certo.
Outros seis meses teremos para trabalhar neste
ano de 2012. E espero que, em breve, possamos fazer
este trabalho, utilizando o voto aberto. Já aprovamos,
em dois turnos, aqui, no Senado Federal, o voto aberto
para as votações de cassação de mandatos. É o primeiro passo para a implantação da transparência no
trabalho legislativo.
Como disse a Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia, no último final de
semana: “Ninguém tolera mais a corrupção”. O eleitor
tem, hoje, ferramentas para cobrar o fim desse ato
que fere a nossa democracia. Teremos, nos próximos
meses, a primeira eleição com a aplicação da Lei da
Ficha Limpa, que impede que políticos condenados por
órgãos colegiados possam disputar cargos eletivos.
É uma ferramenta que trabalha pela transparência,
que foi construída pela vontade popular e que pode
garantir, na origem, ou seja, nas urnas, a melhoria da
qualidade do trabalho que é feito no destino, ou seja,
aqui, no Congresso Nacional.
Aproveito a presença do Senador Alvaro Dias,
para cumprimentá–lo, porque essa Emenda Constitucional que aprovamos, aqui, em dois turnos, que prevê
o voto aberto para a cassação de mandatos de Parlamentares, foi um legado que deixamos, na semana
passada, quando vivemos momentos muito tristes e
constrangedores; foi uma contribuição que deixamos,
para a transparência dos nossos votos, pelo menos
nessas votações. Mas precisamos ampliar, ainda mais,
a questão do voto aberto para fortalecer a nossa democracia.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, gostaria de
convidar V. Exa. a presidir a sessão, tempo em que
concedo a palavra à Senadora Angela Portela, do PT
de Roraima.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Ana Amélia.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
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dora.) – Sra. Presidenta Ana Amélia, Srs. Senadores,
Sras. Senadoras, apresentei, na semana passada,
aqui, nesta Casa de Leis, um projeto visando instituir
medidas destinadas à prevenção quanto ao uso inadequado de psicofármacos em crianças e adolescentes.
Trata–se do Projeto de Lei nº 247, de 2012, que
sugere alteração na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente.
No Capítulo I do ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente, que trata do “Direito à Vida e à Saúde”,
o art. 14 determina que o Sistema Único de Saúde
(SUS) promova programas de assistência médica e
odontológica para prevenir enfermidades que afetam a
população infantil, bem como campanhas de educação
sanitária para pais, educadores e alunos, incluindo a
obrigatoriedade da vacinação das crianças.
No PLS, proponho que seja acrescentada ao artigo 14, a recomendação de que o uso de psicofármacos
em crianças e adolescentes obedeça aos requisitos e
normas contidas nos regulamentos aplicáveis.
Apresento, a seguir, dois regulamentos que propus no projeto.
O primeiro deles estabelece que – entre aspas –
“comprovada necessidade do uso de psicofármacos,
o qual deve ocorrer em conformidade com os protocolos clínico–terapêuticos aprovados pelo Ministério
da Saúde, ou por entidade por ele designada, com a
explicitação das indicações terapêuticas e dos requisitos a serem cumpridos para comprovação diagnóstica,
além dos critérios de uso de cada psicofármaco, que
devem incluir a faixa etária a que ele se destina e os
riscos associados a esse uso”.
O segundo regulamento determina a “proibição
da medicalização psicofarmacológica indiscriminada/
inadequada, desnecessária ou excessiva.
Em parágrafo único, proponho que seja “promovida, em caráter permanente, campanha de esclarecimento para pais, educadores e alunos com vistas a
prevenir a medicalização”.
Manifesto a preocupação de um grupo de educadores e psicólogos que estão a denunciar a banalização do uso de vitaminas, ansiolíticos e outros
medicamentos.
Trata–se do fenômeno da medicalização. Compreende–se por medicalização o processo em que
questões da vida social, complexas, multifatoriais e
marcadas pela cultura e pelo tempo histórico, são reduzidas à lógica médica.
Em geral, vincula–se aquilo que não está adequado às normas sociais a uma suposta causalidade
orgânica, expressa no adoecimento do indivíduo.
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Por esse raciocínio, comportamentos socialmente
rejeitados, performances escolares que não atingem
as metas das instituições e conquistas não realizadas
no período estipulado são retiradas de seus contextos.
Uma vez isolados dos determinantes sociais,
políticos, históricos e relacionais, passam a ser compreendidos apenas como uma doença, que, como tal,
deve ser tratada.
Os profissionais que recebi integram o Fórum
sobre Medicalização da Educação e da Sociedade.
Eles nos advertem que alguns dos medicamentos
usados têm, inclusive, o poder de gerar dependência
química e psíquica.
Marilene Proença, representante do Conselho
Federal de Psicologia, afirmou que crianças e jovens
estão sendo vítimas da ideia de que a educação é um
fenômeno circunscrito ao indivíduo.
Neste caso, nos advertem os especialistas que,
quando há uma criança que não lê, não escreve e não
presta atenção, em vez de se questionar o tipo de escola
que lhe está sendo oferecida, deve–se questionar o fato
de este indivíduo ter uma patologia, ou seja, não estar
tendo atenção necessária para o estudo. O campo da
Educação tem sido palco importante neste processo.
No Manifesto do Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade, encontramos o seguinte:
A aprendizagem e os modos de ser e agir
– campos de grande complexidade e diversidade – têm sido alvos preferenciais da medicalização. Cabe destacar que, historicamente, é a
partir de insatisfações e questionamentos que
se constituem possibilidades de mudanças nas
formas de ordenação social e de superação
de preconceitos e desigualdades.
Srª Presidenta, a professora do Departamento
de Pediatria da Unicamp Maria Aparecida Moisés,
também integrante do Fórum sobre Medicalização,
entende que a medicalização é um problema coletivo,
social, cultural, político e econômico e que deve ser
discutido neste contexto.
Na verdade, não há como discutirmos processos
educacionais descontextualizados dos poderosos interesses econômicos, especialmente de laboratórios farmacêuticos, que reforçam a tendência dos profissionais
de saúde e educação de transformarem um problema
não médico, da aprendizagem ou do comportamento,
em um problema biológico do indivíduo, com causa e
solução médica.
Para os senhores terem uma ideia, é lícito saber
que no Brasil é preocupante o tratamento dos Transtornos de Déficit de Atenção, o TDA, ou o TDAH, quando
se diagnostica também sintomas de hiperatividade, por
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meio da utilização de medicamentos de tarja preta, com
propriedades similares às das anfetaminas, a ponto de
o uso intensivo desse medicamento ter levado o Brasil
ao posto de segundo consumidor mundial em 2009.
Estudo concluído naquele ano por pesquisadores do Programa de Pós–Graduação em Ciências da
Saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais investigou as características
das prescrições para TDA e TDAH.
Por meio da revisão de 19 artigos científicos,
disponíveis em diferentes bases de dados, chamou a
atenção a preocupação com o uso de medicamentos
em crianças muito novas – um dos estudos registrou
essa utilização em crianças de dois anos de idade
–, relatada no seguinte trecho – abre aspas: “Não há
evidências científicas para o uso de psicoestimulantes em crianças tão novas (até quatro anos) quanto
as encontradas na revisão. O que está acontecendo
com os familiares e professores para essa demanda?”
Uma resposta hipotética é que, como as famílias
estão progressivamente menores, com menos filhos,
com menos crianças, com mais mobilidade de parceiros e geográfica e jornadas duplas de trabalho, as
pessoas estão ficando mais intolerantes com a normal
inquietação motora das crianças dessa faixa etária.
Srª Presidenta, tal hipótese é fundamentada por
Cox e outros. Esses pesquisadores descobriram que,
em famílias com mais crianças, há menos prescrições
desses estimulantes. E, pelo viés do profissional médico, há demanda técnica real para a medicalização
de até 3% dessa população ou está havendo apenas
uma resposta reativa às demandas.
Mas, senhoras e senhores, esse não é um problema restrito aos países da América Latina, apenas estando o Brasil no seu contexto. Outros estudos
mostram que, em todo o mundo, vem crescendo vertiginosamente o uso de psicofármacos em crianças e
adolescentes.
Eu queria dar um aparte ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senadora Angela Portela, quero cumprimentá–la pelo
tema que aborda. V. Exa. é professora e eu a aparteio
como médico e também como pai, como avô, portanto,
com alguma experiência de lidar com crianças e adolescentes também, pelo outro lado. Este tema realmente
merece muita atenção e muito estudo, porque, se por
um lado, como disse V. Exa., não devemos ‘medicalizar” qualquer comportamento de uma criança ou de
um adolescente, por outro lado, também não devemos
ir para o outro extremo e só “psicologizar’. Quer dizer,
não é só médico o problema, nem é só psicológico o
problema; o problema tem várias vertentes que pre-
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cisam ser bem avaliadas tanto pelos psicopedagogos
quanto pelos médicos da área que cuidam das crianças e dos adolescentes. Veja bem, havia um tempo
em que, quando uma criança tinha um problema de
hiperatividade ou de déficit de atenção, se dizia que
aquela criança era muito “capeta” e, portanto, não
prestava atenção em nada e tal. Se um jovem tinha
um distúrbio, por exemplo, de bipolaridade, se dizia
que ele era “de lua”, quer dizer, um dia ele estava de
um jeito e, logo depois, estava de outro. Então, não se
pode regredir ao ponto de menosprezar a existência
de distúrbios psicológicos e psiquiátricos como não se
pode também ir para o outro extremo de que qualquer
comportamento que se considere – entre aspas – “normal” se tenha de medicar. Eu me preocupo muito com
isso, porque, como disse V. Exa. também, hoje em dia
a sociedade mudou muito. Pai e mãe passam quase
o dia todo fora de casa; então, o convívio com os pais
cada vez mais é menor. Então, nós temos crianças
que ficam muitas vezes em creches, com babás ou
a maioria do tempo na escola. Aí, é preciso – repito,
vamos para o lado científico – realmente aprofundar
esses estudos, porque, se o Brasil é o segundo, não
podemos nos esquecer que o Brasil é um dos países
mais populosos do mundo. Então, também não é de
se estranhar. Só quero dizer o seguinte: como eu tenho cabeça de médico, acho que nós não podemos
estabelecer, de imediato, um diagnóstico sem o estudo
adequado. Acho que nem se pode ir para o extremo de
todo tipo de comportamento atípico ser medicado e nem
qualquer comportamento que se julgue normal não se
avaliado e não seja medicado. Em outras palavras: é
muito importante o bom senso e o diagnóstico correto.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo.
Sem dúvida nenhuma, o que se busca é o equilíbrio. O que nós não podemos, Senador, é perceber
esse excesso de medicalização nas escolas brasileiras,
nas instituições onde vivem crianças e adolescentes,
como as em que se cumprem medidas socioeducativas
de adolescentes infratores, sem ter esse cuidado com
o fator psicológico, sem ter esse cuidado de contextualizar o comportamento da criança e do adolescente
de uma forma mais abrangente.
Só dar o remédio para acalmar a criança também
não é possível. Por isso, esse projeto abre o debate
nesta Casa e os médicos e os professores, os profissionais que estão mais habilitados, os Senadores que
estão mais identificados com essas questões, certamente, vão se interessar pelo problema e vão elaborar
um projeto conosco, aqui, que possa atender, efetivamente, às nossas crianças e adolescentes.

Terça-feira 17

125

37231

Eu queria também destacar que o Professor
Emérito de Psicologia do Instituto de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Minnesota, Sroufe, que
vem estudando o desenvolvimento de crianças com
problemas, nos traz importantes alertas.
Em artigo intitulado “A Ritalina deu errado”, publicado no jornal New York Times de 28/01/2012, Sroufe
afirma:
Três milhões de crianças, neste país, tomam remédios para focar. Perto do fim do ano
passado, muitos de seus pais ficaram profundamente alarmados, porque havia uma escassez de drogas como a Ritalina e o Adderall no
mercado, que eles consideram absolutamente
essenciais para que seus filhos funcionem.
Estudioso do assunto há 40 anos, Sroufe questiona se essas drogas estão, de fato, ajudando as
crianças e se as prescrições delas devem continuar
em expansão.
Para o pesquisador, em 30 anos, aumentou 20
vezes o consumo de remédios para o déficit de atenção. Diante disso, ele acredita que precisamos nos
perguntar por que nos apoiamos tanto em drogas para
déficit de atenção.
O pesquisador observa que esses remédios aumentam a concentração, mas por um período curto.
Por isso, funcionam tão bem para os alunos de faculdade em véspera de provas, mas, quando são dados
a crianças por um longo período de tempo, nunca
melhoram o rendimento escolar nem reduzem os problemas comportamentais.
Como vimos, as preocupações com a medicalização têm sentido. Eu defendo que precisamos dar a
ela atenção especial, discutindo desde a política educacional, até as instituições, passando, evidentemente,
pela sociedade que estamos construindo, que é cada
vez mais produtivista, mercadológica e competitiva.
Por isso, Srs. Senadores, apresentei um projeto
de lei, na tentativa de restringir o uso de drogas para
o caso de déficit de atenção. Estou convicta de que,
quando aprovada, essa proposta irá beneficiar nossas
crianças e adolescentes, bem como todo o processo
educacional do nosso País.
Era isso, Sra. Presidenta. Muito obrigada.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Ana Amélia, que preside esta
sessão de segunda–feira, dia 16 de julho; Sras. e Srs.
Senadores; telespectadores da TV Senado; ouvintes
da Rádio Senado; pessoas que nos assistem nas galerias, nós estamos a poucos meses; aliás, nem mais
que a dois meses das eleições municipais no Brasil,
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Isto é: vamos eleger prefeitos, vice–prefeitos e vereadores em 6.579 Municípios.
Vou aqui mostrar um quadro interessante para
que a população brasileira reflita como estão distribuídos estes Municípios.
Municípios que vão de 806 habitantes – por sinal, o menor Município do Brasil fica no Estado de São
Paulo, o Município de Borá – até 24.996 habitantes.,
nós temos, nesta faixa, 4.265 Municípios; nos Municípios de 25 mil até 99.459, nós temos 2.228 Municípios; nos Municípios de 100 mil até 943 mil habitantes,
nós temos 270 Municípios e, acima de 1 milhão, nós
temos apenas 16 Municípios no Brasil. O maior deles
também é o Município de São Paulo com 11.316.249
habitantes. Portanto, o maior e o menor Município do
Brasil estão no Estado de São Paulo.
Agora, é interessante ver que justamente a maior
parte da população está nos Municípios que vão de 800
habitantes até 100 mil habitantes. Mas estas eleições
municipais são as que mais dizem de perto às pessoas, porque elas moram é no Município, na cidade, nas
suas sedes, nas vilas, nas vicinais, nos assentamentos.
É lá que elas vivem! É lá que elas têm os problemas
de saúde, de educação, de segurança, de assistência à produção, de emprego; enfim, de tudo que diz
respeito à sua vida pessoal e familiar. Seja também,
Senadora Ana Amélia, por uma rua que não tem esgoto, por uma rua que não está asfaltada e que, por
consequência, traz problemas de saúde à população.
São muito importantes, portanto, essas eleições. Mais
do que, talvez, as outras, porque essa diz diretamente
respeito à vida das pessoas.
Não que não seja importante a eleição do Deputado Estadual, do Governador, porque eles são também
responsáveis por assistir os Municípios. Os Deputados
Federais e Senadores também são pessoas que cuidam de lutar não só para levar recursos para os seus
Estados e seus Municípios, mas também para exigir
do Governo Federal o cumprimento de programas que
deem melhoria de vida a esses Municípios.
Então é muito importante pensar que esta eleição, que vai se dar em cada Município do Brasil, seja
muito refletida pelo cidadão, porque, muitas vezes, o
descrédito que as pessoas têm nos políticos se reflete
por, digamos assim, um apagão nos seus problemas
fundamentais – e aí o voto é dado seja por um pequeno favor, seja em troca de alguma coisa. E, depois,
portanto, esses políticos que assim agem não têm o
compromisso, de fato, com o lugar; não têm o compromisso, de fato, com as pessoas. E aí são quatro anos
em que vamos ter vereadores, prefeitos. É lamentável
ver, por exemplo, a quantidade de corrupção que existe nessas áreas. Recursos federais que vão sem que
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os convênios sejam executados ou são executados
de maneira irregular. Recursos, nos Municípios mais
prósperos, em que o cidadão paga seu imposto, seja
IPTU, seja IPVA... De todas as formas, ele paga imposto
municipal, estadual, federal sem que veja, portanto, o
retorno desse seu dinheiro em benefício de sua qualidade de vida e na de sua família.
Mas é aquela história: é preciso que o eleitor,
neste momento, tenha muita reflexão sobre o voto
que vai dar, porque, se de um lado, agora, vamos ter
em vigor a Lei da Ficha Limpa. Portanto, os tribunais
eleitorais não vão deixar que se candidatem pessoas
que tenham condenação por colegiados de juízes, isto
é, por mais de um juiz. Não vale a condenação de um
juiz só, mas de um colegiado, seja do tribunal, seja
de uma turma de um tribunal... De forma que já é um
avanço nesse particular.
Aliás, temos tido avanços no processo eleitoral
do Brasil. Inicialmente, a proibição de showmícios, que
levavam as pessoas para a praça para assistirem não
aos políticos, mas aos artistas que se apresentavam e,
por tabela, elas embarcavam no discurso, muitas vezes
sem conteúdo, dos políticos que faziam esses showmícios. Depois, também a proibição de pintar muros, dar
camisetas, que, muitas vezes, se transformavam em
peças de vestimenta daquelas pessoas e brindes, os
mais diversos. Avançou–se muito nisso, Senadora Ana
Amélia. Agora, mais um avanço com a Lei da Ficha Limpa. Mas o eleitor é o maior fiscal ou o maior elemento
para mudar essa realidade. É o voto dele que muda,
porque, na hora em que se abre a urna e se conta, não
quer saber se aquela pessoa consciente votou certo e
aquela outra pessoa que não refletiu sobre o seu voto
votou errado e, da soma de vários votos equivocados,
se elegeu uma pessoa que não vai ter compromisso,
seja por incapacidade, seja por falta de interesse de
realmente trabalhar pelas pessoas que estão ali. E o
que a gente vê são municípios de Estados grandes,
Senadora Ana Amélia, que assustadoramente vemos,
às vezes, na televisão, que não têm esgoto, não têm
água potável para atender toda a população, não têm
escolas, seja em quantidade, seja em qualidade, para
atender às crianças, aos adolescentes. Isso realmente
é preciso ser levado muito em conta pelo eleitor.
Vi, um dia desses, no Facebook – e até postei no
meu perfil – uma criança com o dedo assim dizendo:
“Seu voto, meu futuro: não venda seu voto.” E o que se
entende por vender não é simplesmente pegar dinheiro,
é trocar o voto por alguma coisa que não seja, de fato,
o convencimento do eleitor de que aquela pessoa na
qual ele está votando, seja para vereador, seja para
prefeito, que ele, de fato, vá trabalhar em benefício dela,
da família dela e da cidade onde ela vive.
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Agora, há de se perguntar: mas, na hora da campanha todos aparecem muito bonitinhos; como vou
saber quem é o bom e quem é o ruim? Acho que têm
muitas formas do eleitor pensar. Ele tem que ver quem
é essa pessoa. Se ela vai votar em um vereador que
mora no município dela; em princípio, ela deve conhecê–lo; se não o conhecer, procure ver a biografia
dessa pessoa: qual é o seu passado no que tange ao
trabalho; que tipo de atividade ela exerce; que capacidade ela tem, de fato, de defender os interesses da
coletividade?
Prefeito, mais ainda! Não é possível que alguém
que more num município, por maior que seja, não tenha sequer ouvido falar em alguém que se candidate
a prefeito.
É muito importante que passemos essas eleições
municipais do dia 7 de outubro, que aí está, bem pertinho por sinal, que todos nós nos mobilizemos.
E aqui sempre falo uma coisa: é preciso que as
instituições, todas elas: as igrejas, as associações de
classe, os sindicatos, a Maçonaria, os Lions, os Rotaries, todas essas instituições que têm compromisso
com a sociedade, a CNBB, que façam, de fato, uma
campanha de esclarecimento forte do eleitorado.
O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, no meu entender, Senadora Ana
Amélia, deveriam ter campanhas permanentes de esclarecimento do eleitor, de conscientização do eleitor.
Essas campanhas não deveriam ser feitas só no ano
eleitoral, não; elas precisariam ser feitas quatro anos
seguidos em campanhas de inserções ou de entrevistas, que pudessem realmente mostrar ao eleitor que
o voto dele vale muito mais do que, às vezes, a troca
por um favor.
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Então, quero deixar registrados aqui esses dados, Senadora Ana Amélia, desses duzentos milhões
de brasileiros que estão espalhados por esses 6.579
Municípios, para que pensem bem, que analisem bem
e que, portanto, votem de maneira que possam, amanhã, não se arrepender e não ficar com essa descrença
que só ajuda os maus. Na medida em que o eleitor diz
que não tem jeito, que é todo mundo igual, que tanto
faz votar em A, em B ou em C, que é a mesma coisa,
essa descrença só ajuda os maus, não ajuda os bons
que querem realmente fazer alguma coisa. Portanto,
é importante que todos nos mobilizemos, para que
possamos começar a realmente escrever uma nova
história na política do Brasil.
Quero pedir a V. Exa. a transcrição desses dados
estatísticos nos Anais do Senado para que possam servir de base para pesquisa e estimular os mais jovens
e também os mais velhos para que nós não fiquemos
omissos nessas eleições, mesmo aqueles que não
são candidatos, mesmo aqueles que dizem que não
gostam de política e que, ao não gostarem de política,
não se interessam pela política e ajudam os maus e
os corruptos a vencerem.
Quero encerrar com a frase do grande pastor
norte–americano, Martin Luther King: “O que mais
preocupa não é o grito ou a ousadia ou a corrupção
dos maus; mas, sim, o silêncio e a omissão dos bons.”
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Mozarildo!
V. Exa. será atendido na forma regimental.
Eu queria lhe dizer também que o eleitor tem a
responsabilidade. Como ele vai fiscalizar o político, se
ele não se lembra em quem votou ou se ele não teve
critérios para essa escolha? Então, desde a escolha
de um prefeito municipal ou de um vereador até a escolha do Presidente da República vale a consciência
nessa escolha.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência desta Casa comunica ao Plenário
que recebeu requerimento solicitando a prorrogação
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do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 4, de
2011, do Congresso Nacional, destinada a “investigar a
situação de violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do Poder Público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência”.
O requerimento será publicado no Diário Oficial
do Senado Federal de 17 de julho corrente e também
será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O requerimento contém o número regimental de
subscritores.
É o seguinte o requerimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, que está
inscrito como orador na tarde de hoje.
O Senador Alvaro Dias está a caminho, ainda
dando entrevistas à imprensa. Sendo assim, chamo o
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Desculpe–me, Senador Pedro Simon, mas o Senador Alvaro Dias acaba de chegar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sra. Presidente, Srs. Senadores, são muitos os temas
para uma segunda–feira de quórum reduzido. Eu, por
curiosidade, pedi aos internautas que sugerissem temas, Senadora Ana Amélia, e fiquei surpreso com a
quantidade de temas que, em poucos minutos, foram
sugeridos pelos brasileiros.
Eu começaria prestando uma homenagem póstuma às vítimas do acidente do TAM, que foi um dos
temas sugeridos. Amanhã, em São Paulo, será inaugurado o Memorial 17 de Julho em homenagem às
vítimas daquela tragédia da TAM, na qual perderam
a vida 199 pessoas. Eu cito a Sra. Malu Rocha, viúva
de uma das vítimas, em homenagem a todos aqueles
que sofrem até hoje as consequências do drama vivido
naquele dia de julho, uma tragédia que abalou o País.
Portanto, amanhã, em São Paulo, a inauguração do
Memorial 17 de Julho registra esta tragédia que comoveu o País, a queda do avião da TAM no aeroporto
de Congonhas.
Os outros temas, Srª Presidente.
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Código Florestal. O Senado debateu durante bom
tempo e teve competência neste caso. Nem sempre é
tão competente, mas neste caso chegou ao consenso
e apresentou uma proposta à Câmara dos Deputados,
que a meu ver chegava próxima daquilo que gostaríamos de aprovar em matéria de Código Florestal. É
uma matéria complexa. É difícil compatibilizar os interesses e as expectativas dos produtores rurais e dos
preservacionistas, aqueles que defendem radicalmente a preservação do meio ambiente. Essa matéria fica
evidentemente agora para o segundo semestre.
A outra questão suscitada diz respeito à saúde
pública no País, que continua um caos, já que o Governo Federal não quis assumir a sua responsabilidade de
participação ativa, com o repasse de 10% da receita
para compor o orçamento da saúde pública no País,
sobrecarregando Municípios. Alguns gastam cerca de
30% da sua receita com saúde pública; e outros, cerca
de 23%. O Governo Federal se recusa a ajudar.
Nesse momento, no Sul do País, há o agravamento, pelo frio, da gripe. Aquela propalada gripe suína já
matou, no Sul do País, nesses primeiros meses do ano,
mais de 40 pessoas, segundo as estatísticas oficiais,
que escondem a verdade dos fatos, porque se sabe
que muito mais brasileiros perderam a vida vitimados
por essa gripe. E falta vacina. Não se encontra vacina.
Esse é um dos temas sugeridos para esse discurso. É evidente que nós temos a exata noção da
nossa limitação. O que se fala aqui nem sempre ecoa
do outro lado da rua, nem sempre chega ao Palácio
do Planalto. Mas é nosso dever tentar fazer ecoar esse
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clamor, que vem lá do interior do País. E, neste caso,
sobretudo do Sul.
Outra questão: BNDES. Há poucos dias, revelou–se o BNDES liberando bilhões de reais para a
construção de estádios no País. E hoje um cidadão
me diz: “Esperei 52 minutos para que a minha mala
chegasse do avião até a esteira, e eu perdi a conexão; fiquei no aeroporto”. Aeroportos abandonados,
investimentos insignificantes nos últimos dez anos
nos aeroportos brasileiros. E recentemente uma privatização sob suspeição, sem transparência alguma,
beneficiando empresas que não podem ser consideradas as mais habilitadas para operar os aeroportos
principais do nosso País.
E o BNDES financiando estádios de futebol com
juros subsidiados. E o BNDES financiando obras no
exterior com juros subsidiados. As grandes empreiteiras de obras públicas no Brasil instalando propinodutos
em países da América Latina e adjacências para a realização de obras, já que levam o dinheiro e adquirem
o direito da execução da obra, comprometendo, inclusive, o tratado internacional de combate à corrupção,
assinado pelo Brasil, porque se trata de um estímulo
à propina. Trata–se de um estímulo à corrupção na
administração pública de nações da América Latina
esses juros subsidiados que alimentam a construção
de obras na Venezuela de Hugo Chávez, no Equador,
na Bolívia, na África, em Angola, em outras partes do
mundo, em Cuba.
E eu pergunto, algumas dessas nações poderão
pagar esses empréstimos ou mais tarde chegará ao
Senado Federal um projeto de lei ou uma medida provisória do Governo pedindo o perdão da dívida? Perdoam a dívida dos brasileiros? Aliás, o pobre, quando
deve, levam a sua bicicleta, se a possui, ou invadem a
sua casa e levam o sofá embora. Agora, alguns países
que são beneficiados com esses empréstimos privilegiados acabam tendo as suas dívidas perdoadas pelo
nosso Governo.
Eu concedo ao Senador Pedro Simon o aparte
com satisfação.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Em
primeiro lugar, V. Exa. tem razão em relação à privatização dos aeroportos. Impressionante é que as firmas
que ganharam são empresas que não têm nenhuma
condição. Eu não consigo entender como elas conseguiram ganhar, porque, antes das necessidades para
se ganhar, há a tradição, a capacidade, a garantia de
condições para que se possa fazer. Mas, repare V.
Exa., nós vamos estabelecer um recorde que vai para
o livro dos recordes: nunca na história do mundo um
país botou tanto dinheiro na construção de estádios
de futebol e coisa parecida, como o Brasil está botan-

Terça-feira 17

171

37277

do agora. Agora, diz V. Exa. que os estádios de futebol
estão sendo patrocinados com juros financiados pelo
Governo. E mais, há estádios de futebol, como lá no
Rio Grande, em que são o estádio de futebol, o hotel,
três torres de escritórios e coisa que o valha; é uma
estrutura praticamente de uma cidade, além do estádio,
tudo com juros subsidiados e tudo com isenção de toda
a tributação. Quer dizer, então a empreiteira constrói o
estádio, o estádio fica de “dono” – entre aspas –, porque
a empreiteira é dona junto, e, afora o estádio, quatro,
cinco torres de hotel, de escritórios, de garagem, de
não sei mais o quê, mais salas de exposições. Uma
estrutura inteira está sendo construída com o dinheiro oferecido pelo banco, e sem nenhuma tributação. É
uma coisa fantástica! Eu não consigo entender, eu não
consigo entender para que doze estádios de futebol, se
poderiam ser feitos seis, e não doze; eu não consigo
entender por que essa fortuna, por exemplo, aqui, em
Brasília, lá no Amazonas, em estádios que vão lotar
uma, duas vezes, depois nunca mais nada; eu não consigo entender o mar de dinheiro que está se gastando.
Num debate, eu disse o seguinte: já imaginou se, de
repente, o Governo dissesse que essa verba que nós
vamos gastar em futebol, não queremos a Copa do
Mundo, vamos gastar em saúde! Nós resolveríamos
o problema da saúde. Doze hospitais espetaculares
nas principais capitais do Brasil, meu Deus,... Aí, ele
me respondeu: “Não, mas vamos ser claros, mesmo
se não saísse a Copa, se nós não fizéssemos esses
estádios, jamais o Governo iria gastar esse dinheiro
em saúde. Então, deixa aplicar nos estádios”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Pedro Simon. V. Exa. focaliza com
autoridade e competência esse tema e cunhando esta
frase: “em nenhum lugar do mundo; não há na história
do mundo”. E é verdade.
Nunca antes na história do mundo tivemos estádios superfaturados como esses que estão sendo
construídos no Brasil. Estádios que custam R$1 bilhão,
como esse de Brasília, para abrigar depois alguns torcedores dos clubes locais, depois de serem utilizados
durante alguns dias e alguns jogos na Copa do Mundo.
Isso é um descalabro! Creio que se trata de uma ofensa
à pobreza nacional, às dificuldades insuperáveis para
milhares de brasileiros neste País.
Ora, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, o BNDES tem sido esse instrumento a distorcer a sua essência e o seu conceito, uma sigla que deveria ser alterada
porque a rota mudou. Não é aquela rota desenhada
quando da sua criação. Hoje, beneficia privilegiados:
grande grupos econômicos e países do exterior, a critério da vontade soberana de quem governa o Brasil,
sem dar satisfação alguma ao povo brasileiro.
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O outro tema sugerido – vou passar rapidamente
pelos temas sugeridos –: o mensalão vai ser julgado
a partir do dia 2 de agosto. É um momento histórico
para o Supremo Tribunal Federal. Aqueles que tentaram
mistificar, escamoteando a verdade ao afirmar que o
mensalão não existiu, precisam receber uma resposta
à altura do Supremo Tribunal Federal, como respondeu
o Procurador–Geral da República Antonio Fernando,
ao denunciar 40, que hoje são 38, mas denunciou, dizendo tratar–se de uma organização criminosa que se
apoderou da estrutura pública e idealizou um complexo
e sofisticado esquema de corrupção em nome de um
projeto de poder de longo prazo.
Essa é a definição do mensalão, esse escândalo
nacional sem precedentes, pelo volume de recursos
públicos desviados e pelo número de pessoas, agentes públicos e privados envolvidos nas operações de
assalto aos cofres públicos no Brasil.
O mensalão começa a ser julgado dia 2. Que estejam inspirados os Srs. Ministros do Supremo Tribunal
Federal para valorizar essa instituição fundamental no
Estado democrático de direito, que é o Supremo Tribunal Federal.
CPI e celeridade é o que pedem. A CPI ouviu
apenas 8% dos convocados até agora. Há aqueles que
querem convocar novamente o Governador Marconi
Perillo. Nada contra que se convoque o Governador,
se assim desejam. Nós não seremos obstáculo à convocação dele, mas indago: esse é o objetivo pragmático, ou teremos a repetição de perguntas e a repetição
das respostas? Certamente teremos a repetição das
perguntas e a repetição das respostas.
Se o Relator, o Deputado Odair, já afirmou que
vai propor o indiciamento, se o Vice–Presidente da CPI
já anunciou que também é favorável ao indiciamento,
se já existem elementos, segundo eles, para propor
o indiciamento, por que ouvi–lo outra vez? Não seria
para ganhar tempo? Não seria para poupar outros?
Não seria para nos aproximarmos do encerramento
da CPI, que tem um prazo fatal para ser concluída, e
deixarmos de avançar nas investigações que dizem
respeito ao superfaturamento de obras, aos aditivos
ilegais, ao pagamento de propina, ao tráfico de influência, ao desvio de bilhões de reais dos cofres da União,
nessa relação de promiscuidade que se estabeleceu
do Poder Público com agentes privados, liderados por
Cachoeira, especialmente através de uma monumental
estrutura da empresa Delta, que se assenhoreou de
contratos em várias esferas da Administração, desde
o Município, passando por Estados, até a União, mas
sobretudo na União, com contratos da ordem de R$9
bilhões nos últimos anos, que se avolumaram, coincidentemente, nos anos eleitorais ou às vésperas dos
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anos eleitorais? Contratos que foram elevados em torno
de 60% por intermédio de aditivos que superaram os
limites impostos pela legislação. O foco é esse.
Em relação ao Governador de Goiás, temos todos os elementos para o exercício da nossa convicção pessoal. Ao final, deliberaremos a respeito. Vamos
avançar agora sobre os demais. Que não se utilize o
Governador de Goiás como pretexto para evitar as investigações que sequer tiveram início em relação ao
Poder Público Federal.
Essa é a nossa posição. Nós vamos ouvir o nosso
Partido. Cabe ao nosso Partido adotar providências e
dar explicações ao povo brasileiro. Mas, em relação à
CPI, é essa a nossa posição. Como integrante dela, é
esse o nosso posicionamento.
Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Tudo
bem, Sr. Senador. Que se veja a situação do Governador de Goiás, que se veja a situação do Governador de
Brasília, do Governador de Tocantins, do Governador
do Rio de Janeiro, mas o importante é salientar, primeiro, que, nunca, no Congresso, nós conseguimos
criar uma CPI para apurar o corruptor, banqueiro ou
grande empreiteiro. Nunca conseguimos. Nunca! Quando terminou a CPI dos Anões do Orçamento, quando
apareceu um dossiê enorme em cima do Sr. PC Farias
de denúncias em cima de empreiteiro, na hora de julgar, tinha tanta gente, tanta gente! E o nosso querido
Bisol, um grande Senador, resolveu dar uma coletiva
para a Veja, e a Veja publicou, misturando alhos com
bugalhos, e apareceu nomes de Senadores e de Deputado, até dos que tinham recebido prenda de fim de
ano, aquele livro, aquele anuário, como se tivessem recebido qualquer coisa de... Isso criou um ambiente de
irritação tão grande que não aceitaram mais prorrogar
mais a CPI. Então, nós decidimos: vamos apurar os
Parlamentares, só os Parlamentares, e vamos assumir
o compromisso, que foi votado. E imediatamente depois convocamos a CPI dos Empreiteiros. Nunca mais
conseguimos convocar. Agora, veio para o Congresso
um trabalho já feito, já pronto, já apurado. Não é nós
criarmos uma CPI para apurar; é que nós criamos uma
CPI para engavetar. A coisa já está provada. A Delta,
o dono da Delta, as coisas que eles fizeram já estão
evidentes, mas a nossa CPI está engavetando, não
deixando vir para fora o que existe. Não estou dizendo
apurar! Nós não temos que apurar, não. Nós devemos
deixar que o Presidente do Dnit, o Sr. Pagot, venha
dizer o que ele disse que tem a dizer. “Eu tenho o que
falar.” E ele fala coisa séria. Ele fala que o PT foi falar
com ele e queria que ele entrasse no negócio de pedir
verbas a A, B ou C. Ele disse: “Não. Eu, em nome do
Dnit, eu não entro.” Mas, pessoalmente – pessoalmen-
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te – ele falou com os empreiteiros para darem dinheiro
para o PT. É claro que pessoalmente ou não pessoalmente, mas ele, pessoalmente, era o Presidente do
Dnit. Ele quer falar. Não concordam com que ele fale
e chamam a esposa do Sr. Cachoeira para vir depor.
Agora, vejo a imprensa e alguns Parlamentares todos
impressionados com relação ao novo Senador que
assumiu, querendo saber o relacionamento dele com
o Sr. Cachoeira, o que aconteceu, o que não aconteceu. Com toda sinceridade, com todo respeito, pode
ser que nós tenhamos a ver muita coisa com o novo
Senador que entrar. Não sei. Mas o problema dele com
o Sr. Cachoeira e a esposa para lá ou para cá, acho
que não é assunto que compete a nós discutir nessa
matéria. Vamos convocar o homem do Dnit, vamos
convocar o Presidente da Delta, vamos entrar nessa
realidade, de que, cá entre nós, a CPI está fugindo –
vergonhosamente, eu digo –, está fugindo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
Compartilho exatamente dessa postura anunciada por V. Exa. Nós temos que ouvir, sim, Cachoeira,
porque ainda não o ouvimos e, certamente, ele terá
muito a dizer sobre a Delta, que é o foco. Temos que
ouvir o Cavendish, que, aliás, disse que compra Senadores; temos que ouvir o Pagot, que já anunciou que
tem muito a dizer. Espero que diga, espero que diga.
E tem feito este apelo: quer falar, quer falar. Julga–se injustiçado e quer falar. Tem o direito de falar.
Temos de ouvir o Juquinha, que foi preso há poucos dias, e há um envolvimento com a Delta.
Portanto, são questões essenciais.
O que nos angustia é essa lentidão que querem
adotar nos procedimentos para vencer o tempo e não
chegar onde devemos chegar: no alvo. É aquele o alvo,
o alvo da corrupção com dinheiro público.
V. Exa. disse bem: a Polícia Federal já investigou
o crime do jogo, o crime organizado que diz respeito à
contravenção, bingos, máquinas eletrônicas. Isso tudo
a Polícia Federal investigou. Já concluiu. O inquérito
está à disposição do Ministério Público. Já há um Senador cassado.
Nós temos de avançar, temos de chegar, sim, ao
âmago da corrupção que se estabeleceu através de
uma ação ousada e competente, para o mal, do Sr.
Cachoeira junto a agentes públicos e privados.
Portanto, esta é a questão essencial para essa
CPI: o caminho é esse caminho, ou será uma frustração nacional?
O outro questionamento: imunidade parlamentar.
Muitos ainda não sabem que a imunidade parlamentar
acabou para crimes comuns. Existe a imunidade em relação à palavra, a fim de que nós não sejamos coibidos
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de exteriorizar, livremente, o nosso pensamento contra
eventuais poderosos. Então, não existe imunidade em
relação a corrupção, em relação a crimes comuns. O
que existe é o foro privilegiado. Este tem de acabar.
Há projetos, e eu sei que o Senador Pedro Simon
ia falar disso agora, acabei me antecipando, mas é que
nós nos identificamos em relação a essas questões.
Esse privilégio do foro tem de acabar.
Aqui se pergunta sobre o Código Penal. O Presidente Sarney constituiu uma Comissão de Juristas,
a proposta já foi encaminhada ao Congresso, uma
comissão já está sendo indicada e indicamos, pelo
PSDB, o Senador Aloysio Nunes para participar dessa
Comissão de Reforma do Código Penal.
Há, aqui, uma reivindicação de reajuste no Poder
Judiciário. Funcionários do Poder Judiciário alegam
que há seis anos não recebem reajustes.
Outra questão que suscitam é a interrupção dos
mandatos: parlamentares interrompem seus mandatos e disputam prefeituras ou assumem cargos no governo. É uma questão que cabe ao debate da reforma
política, que, lamentavelmente, não tem ocorrido com
a competência que se exige.
Reivindicação dos aposentados. Os aposentados
do Aerus, Senadora Ana Amélia – V. Exa. que tem sido
determinada na defesa dos interesses e dos direitos
deles –, tiveram uma conquista na Justiça, pelo menos uma decisão parcial de que cabe à União pagar
aos aposentados do Aerus, e nós, que conhecemos a
lentidão dos procedimentos judiciais, esperamos que,
em nome, sobretudo, da justiça, se faça justiça nesse
caso, conferindo celeridade aos procedimentos para
que os brasileiros aposentados da Vasp, da Varig e da
Transbrasil possam receber os vencimentos correspondentes à pensão e à aposentadoria.
Há uma referência à greve, à greve dos servidores públicos, mais de 300 mil servidores públicos em
greve. Especialmente os universitários sofrem as consequências da paralisação das universidades federais;
todas elas paralisaram suas atividades, e os estudantes,
sem aulas, são as maiores vítimas dessa paralisação.
Sr. Presidente, há reivindicações comuns, corriqueiras, de todos os dias: reforma tributária, por exemplo; a revitalização do setor industrial do País diante
da desindustrialização que ocorre atualmente; como
consequência, temos um pífio crescimento econômico nos últimos meses. Aliás, a previsão do mercado é
de que cresceremos apenas 1,9% neste ano de 2012.
Os cortes de juros ocorrem exatamente como reflexo
dessa realidade. O Governo tenta, através dos seus
homens de marketing, ganhar pontos com a redução
das taxas de juros, mas a Selic caiu para 8% ao ano,
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exatamente em razão desta situação econômica, que
impõe esta redução como consequência.
Em três meses deste ano e em oito dos dezessete primeiros meses da gestão Dilma, o Índice de
Atividade Econômica (IBC–Br) recuou. Nos últimos
dize meses, a economia brasileira cresceu só 1,39%,
segundo levantamento do Banco Central, que funciona como prévia da estimativa oficial do IBGE. O mais
desagradável é que a marcha lenta, que antes era
mais concentrada na indústria, vai se espalhando por
outros setores.
A agricultura vai mal neste ano. Neste caso, menos por culpa do Governo, mais por causa de São
Pedro, que foi inclemente, com a falta de chuva em
muitas regiões do País. O campo deixou de ser, pelo
menos por ora, um dos motores que sustentavam o
nosso crescimento.
Agora é a vez de o comércio também ratear. Desde a eclosão da crise, em 2008, o incentivo ao consumo tem sido a mola mestra da economia. Funcionou
por um tempo, mas enferrujou de uns meses para cá.
Dois indicadores divulgados ontem deixam isso muito
claro. O mais relevante foi a queda de 0,8% nas vendas
de varejo em maio. É o pior resultado desde novembro
de 2008, isto é, desde o auge do paradeiro que se seguiu à quebra do banco americano Lehman Brothers.
Caíram, principalmente, as vendas de alimentos,
eletrodomésticos e material de construção.
Não é possível dizer ainda se se trata de ponto
fora da curva virtuosa do comércio ou se já é o começo da descida ladeira abaixo, mas crescem os sinais
de que o modelo petista – se é que pode ser chamado assim – esgotou–se. Até porque o consumidor encontra–se com a corda no pescoço e quer distância
de novas dívidas.
Segundo pesquisa da Serasa, divulgada na semana passada, a inadimplência do consumidor cresceu
19% no semestre. A renda, de acordo com a análise
feita pela entidade, está comprometida com dívidas
caras (cheque especial e rotativo do cartão de crédito)
e altas (veículos e imobiliárias). É uma situação que
periga rumar para o descontrole. O nó apertou.
Não se sabe como o Governo Federal irá reagir
à nova realidade. Nos últimos anos, com Lula e depois
com Dilma, executou um samba de uma nota só, que
agora está claramente desafinado.
Atacar os juros tem sido medida acertada, porém,
insuficiente. Não adianta consertar uma peça se toda
a engrenagem está falha.
O que tem acontecido é que as medidas necessárias chegam com atraso. Muitas vezes só são tomadas
quando o problema já se manifestou ou o desequilíbrio fez novas vítimas pelo caminho. O melhor a fazer
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seria aproveitar o que há de bom, como a queda dos
juros para estruturar um plano geral para sustentar o
desenvolvimento do País. Mas hoje isto é apenas uma
possibilidade distante.
Ao concluir – não há como não registrar –, depois
do Plano Real, nem um passo adiante. Zero em matéria de reformas. O País não deu o salto de desenvolvimento que poderia dar ao se aproveitar de um período
de bonança da economia internacional.
O Governo ficou se alimentando dos frutos colhidos na safra do Real. Sobre a mesa do Governo, os
produtos colhidos na safra do Real. E eles estão se
esgotando, o nó apertou, o Governo não tem competência para fazer reformas, e nós estamos correndo o
sério risco da estagnação econômica.
Concedo o aparte a V. Exa., Senador Pedro Simon, com prazer.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Na
verdade, Senador, o que se diz é que o grande mérito
do atual Governo foi ter continuado com o real e não
ter posto em prática aquilo que diziam que ia fazer
em campanha. Nos oito anos de combate ao governo
de Fernando Henrique, em que eles combatiam pela
execução do real, e diziam que iam mudar isso, aquilo
e mais aquilo, não ter mudado e deixado, é o mérito
que este Governo tem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente, Senador Pedro Simon. V. Exa. fez, há poucos
dias, desta tribuna, um pronunciamento comemorando
os 18 anos do Plano Real, destacando a importância
dele para o País como ruptura de um estágio de inflação galopante, que consumia sonhos e esperanças
dos brasileiros, fez referência ao papel fundamental
de Itamar Franco, do saudoso Presidente e Senador
Itamar Franco, e, obviamente, a condução competente,
habilidosa politicamente, de Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu convencer o País de que Plano
era factível e promoveria as mudanças melhorando a
qualidade de vida do nosso povo.
Lamentavelmente, o passo adiante não foi dado,
o novo salto não foi concretizado, e hoje nós estamos
vivendo o atraso da não reforma, porque as reformas
foram ignoradas pelos nossos governantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão
de um tempo extra.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
Senador Pedro, antes, eu queria registrar a presença honrosa para nós desses visitantes que atualmente estão na tribuna da Casa.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – são poucos,
mas há –, nós estamos vivendo um instante tremendamente delicado. A matéria, submetida ao Supremo,
começou com 2x0 – os votos do Supremo. Parece que
empatou ou um ministro pediu vista. E, lá na Câmara,
está correndo uma proposta que visa a barrar o poder
do Ministério Público de fazer investigação.
É impressionante como essa tese vem sendo
debatida, analisada, discutida. Hoje, a investigação de
um fato, de um crime, pode ser feita pela Polícia e pela
Procuradoria. O que querem parlamentares e entidades? Que a Promotoria não possa investigar; que só
quem possa investigar seja a polícia.
Parece mentira, mas essa tese está crescendo.
Há até um sentimento, de certa forma, de mágoas de
muitos parlamentares. Eu diria, de modo especial, de
prefeitos, inclusive do nosso Estado, minha querida amiga Ana Amélia, lá no Rio Grande do Sul, porque, lá no
Rio Grande do Sul, nós temos a chamada 4ª Vara do
Tribunal especialmente para julgar prefeito. E ela funciona, julga e decide. E os prefeitos do Rio Grande do
Sul dizem: mas por que só nós? Por que não julgam
nem vereador, nem prefeitos, nem deputados, nem
ministros, nem ninguém em lugar nenhum, só prefeito
no Rio Grande do Sul?
Realmente, a Constituinte de 1988, Sr. Presidente, Sarney – V. Exa. era o Presidente da República –,
deu poderes importantes à Procuradoria. Há alguns
que dizem até que a Procuradoria se transformou num
poder à parte. O Procurador, hoje, pode abrir processo
contra quem quer que seja.
Interessante é que eu tenho um projeto de lei...
E, quando eu vinha para cá, vinha a Senadora Ana
Amélia contando a sua larga e brilhante folha de serviços prestados só este ano, projetos e mais projetos.
Eu me lembro que esse projeto foi um dos primeiros
que entrei, lá em 1979, quando cheguei aqui. Não
consegui que andasse. O meu adversário aqui tinha
sido o grande e querido Senador de São Paulo, Senador Tuma, também delegado de polícia – por isso,
radicalmente contrário.
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Eu faço a análise do Brasil com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, com os outros
países, onde o delegado de polícia, o promotor e o juiz
são uma carreira só. Na Itália, procurador e ministro
são a mesma carreira. O cidadão pode ser procurador,
delegado; daqui a dois anos, é ministro do tribunal; nos
outros dois anos, é procurador de novo e volta a ser
ministro. É uma carreira só.
Todos nós estamos acostumados a ver os filmes
americanos. Ocorre um crime, aparece a polícia e aparece o promotor. E quando pega o criminoso, o réu,
a primeira coisa que ele diz é que tudo que ele falar
poderá ser usado contra ele. Ele pede um advogado.
No momento que ocorreu o fato, começa o processo, e aquele é o processo definitivo, mas no Brasil
não. No Brasil, ocorre um fato e vem à polícia. A polícia ouve, debate, discute e faz o que acha que deve
fazer. Se acha que há crime, manda para o juiz; se o
juiz acha que há crime, manda para o promotor, e o
promotor é quem faz a denúncia. E aí, quando o promotor faz a denúncia, é que começa o processo. Toda
aquela parte da polícia não vale nada. Não representa
nada. Começa tudo de novo.
Fui advogado a vida inteira; só atuei como advogado de defesa e não sei acusar. Acostumei–me a
isso. A prova policial não tem significado. O que tem
significado é a prova perante o juiz.
Então, no Brasil a fase policial não tem significado.
Na França e nos Estados Unidos, já começa no
primeiro momento o processo para valer, e o delegado
e o promotor estão no mesmo processo, é a mesma
carreira e trabalham juntos. No Brasil, querem tirar o
promotor e ficar só o delegado.
Quem pode abrir processo no Brasil é só delegado de polícia, promotor não.
Promotor tem os mesmos privilégios que tem
o juiz. Ele tem cargo vitalício e tem os seus direitos
inalienáveis.
O delegado é cargo de confiança do governador.
O governador nomeia o delegado na hora que quer,
muda para onde quer, faz o que quer.
No fundo, o promotor não tem superior; ele é o
autor do processo que está analisando, ele é o responsável pela busca da prova, ele é o responsável por
denunciar ou não denunciar.
O promotor está ali. Se o governador não gosta dele transfere aquele promotor da cidade A para a
cidade B e manda outro promotor para o lugar dele,
e acaba tudo.
Nós tivemos um célebre caso... Ontem, a Globo
publicou... Que coisa engraçada, Senador Alvaro Dias:
a Globo fez um chamativo do que ia acontecer com a
exposição da ex–esposa do Presidente. Eu não vi novi-
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dade nenhuma. Eu acho que foi propaganda enganosa.
Eu fiquei ali, atento, esperando que fosse haver alguma
coisa. Eu não vi nada, nada que já não fosse conhecido, que já não se tivesse sabido ao longo do tempo.
Mas ali mostrou, ali mostrou o PC Farias e a noiva, a namorada dele, mortos, assassinados na cama,
lá em Alagoas. E foi o delegado que conduziu o processo. Foi o delegado que olhou as provas. Foi o delegado que mandou queimar os lençóis e tudo mais.
Foi o delegado que chegou à conclusão de que ela,
por paixão, matou o PC Farias e depois se matou. A
coisa mais ridícula e estúpida que se pode imaginar!
Quando chegou às mãos do promotor, ele foi
olhar e viu que não tinha mais nenhuma prova. Não
tinha nada, nada, nada, nada para fazer. As provas
tinham sido queimadas. “Cadê o revólver?” Não tinha
mais nada! Então, o promotor teve que dizer: “Eu não
tenho o que fazer, eu não tenho prova nenhuma”. Conclusão do caso PC Farias: caso arquivado. Por paixão,
ela matou o PC e depois se matou.
O PC tinha uma esposa com a qual, por tudo que
se sabe, ele se dava muito bem. Ela morreu. E, no decorrer do processo, ele arrumou essa namorada. Tudo
bem! Ele estava com ela e vivia com ela. Não se teve
notícia nenhuma de nenhum fato estranho. Ele estava com uma vida tão agitada, tão corrida, que não me
parece que ele tenha tido tempo para outra coisa. Então, por que ela iria matá–lo? Ele era a fonte de renda
dela. Ele a mantinha, ele estava ali com ela. Não tinha
casamento, não tinha nada, mas vivia com ela, que
tinha de tudo do bom e do melhor. Ela o matar e depois se matar? Por que ela iria se matar? Estava com
ele, estava bem com ele, não tinha problema nenhum.
Por que ela iria se matar? Prova policial. Prova policial
comandada, orientada e estimulada. O PC Farias tinha de morrer porque ele era uma monstruosidade de
provas contra Deus e todo mundo, e muita gente não
podia dormir direito em função da existência do Sr. PC
Farias. E se ele falar? E quando ele começar a falar, o
que vai falar? Era preciso que ele fosse morto. Isso é
a prova policial, essa é a prova policial!
Outra coisa, Sr. Presidente: hoje nós podemos
dizer que temos duas vias para averiguar a vida do
cidadão, a polícia e o promotor. Digamos até que haja
certa ciumeira. Aliás, não digo ciumeira, mas certa luta
no bom sentido de quem quer mostrar mais trabalho. E
justiça seja feita: eu sou daqueles que têm respeitado
a Polícia Federal. Alguns dizem que ela tem propensão política para A ou para B, mas ela tem, ao longo
dos últimos anos, tanto no governo Fernando Henrique como neste Governo, atuado e buscado verdades.
Isso é verdade.
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De outro lado, está a promotoria, que atuou em
muitos casos, como o caso Castor no Rio de Janeiro, o
célebre caso dos bicheiros – pela primeira vez, aquela
juíza botou na cadeia banqueiro do bicho. Começou
com a promotoria.
Este caso que nós estamos vendo agora, que nós
estamos julgando agora: polícia e promotoria. Então,
há certa concorrência no bom sentido. A polícia agindo, investigando, buscando, e os promotores também.
A ciumeira é normal. Fazer uma orientação, uma determinação, isso é normal, mas tirar os promotores...
Reparem o que estou dizendo. Digamos que
hoje os promotores representem 50% de uma investigação e a polícia outros 50%. Tirem os promotores;
os promotores estão fora, é só a polícia. Não vai ser
reduzido de 100 para 50: a polícia vai agir de forma
diferente. Uma coisa é a Polícia agir hoje sabendo
que, se ela não agir, está o promotor olhando. Outra
coisa é a polícia ser dona exclusiva, ou ela apresenta
ou ninguém apresenta. Aí ela fica, cá entre nós, com
um poder ilimitado.
Eu defendi essa tese, e nos Estados Unidos é
assim. Nos Estados Unidos, não existem, como no
Brasil, um processo criminal e um processo judicial.
O caso policial vai até o momento em que o delegado termina e entrega para o juiz. É a fase policial.
Não vale nada na hora do julgamento.
O juiz dá para o promotor; o promotor ou manda
arquivar ou denuncia. Se ele denuncia, o juiz aceitando, inicia–se o processo. Inicia do ponto zero. Aí, o
juiz convoca o réu para depor. Aí começa o processo.
Mas aqueles seis meses, aquele tempo todo em que
se ouviu depoimento e tudo o mais? Não vale nada!
E já se disse que, no processo judicial, a testemunha é a prostituta das provas, porque é a prova
mais incompleta, mais difícil, quase impossível. Muitas
vezes não é nem a má–fé.
Estou sentado num bar, num restaurante. Estou ali
conversando, etc. e tal. Daqui a pouco, há um tumulto,
um grito, um não sei o quê e um tiro, morre alguém e
eu sou chamado para depor. Eu não tenho nada a ver
com isso. Daqui a pouco, se me perguntarem qual é
a roupa do cara, eu já não me lembro mais. Daqui a
pouco, se me perguntarem quem falou primeiro, eu já
não me lembro mais.
Sr. Presidente, nunca me esqueço da primeira
aula de Processo Penal, da Faculdade de Direito da
PUC, com o Prof. Balthazar Barbosa. Nós estávamos
sentados na sala de aula e, de repente, entrou alguém
meio vestido de palhaço, com um pé de sapato e outro pé sem sapato; um lado azul e outro lado verde; a
roupa de não sei... Mil coisas diferentes. Ele entrou,
deu a volta em torno da sala, ficou ali na frente, todo
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mundo olhou e ele saiu. Aí o professor disse para pegarmos um papel e descrever o que tínhamos visto. E
todos os alunos descrevemos o que tínhamos visto. Foi
uma sessão de gargalhada. Aí, ele trouxe o rapaz de
volta, que ficou ali na frente, e cada um lia alto, para
todo mundo ouvir, como o tinha descrito. Ninguém
acertou! Ninguém sabia quais eram as cores, qual
era a mão que tinha a luva e a que não tinha a luva;
qual era a cor; se ele tinha chapéu. Ninguém acertou
coisa alguma! E cada um disse algo diferente. Essa é
a prova testemunhal.
Agora, essa prova feita na hora é outra coisa.
Matou, eu assisti, sou chamado para depor, eu
confundo tudo, mas eu digo as coisas. Daí, um ano
depois, um ano depois, o juiz me convoca, nem me
lembro mais de nada e vou depor como é que foi. Não
sei mais nada.
Nos Estados Unidos é diferente; na Europa é
diferente. Na Europa, aconteceu um fato, começou o
processo. Delegado e promotor estão ali; e o processo começou.
Meu projeto está andando; meu querido e saudoso Tuma não o deixou andar. Ficou pelas gavetas.
Mas, em vez disso – o que eu estou propondo não é
novidade nenhuma; estou propondo o que acontece
na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país
moderno e civilizado –, querem arquivar o promotor.
É verdade, cá entre nós, é verdade. Aliás, nós já
alteramos isso. Como saiu da Constituinte, o promotor
se formava na faculdade de Direito, fazia concurso e
era promotor. Com 22 anos, 23 anos, ele era promotor
ou juiz de Direito. E aí era difícil.
De repente, chega lá na Constituição: o prefeito é
responsável pela limpeza, e não sei mais o quê. Então,
ele entra com um processo determinando ao prefeito
seis meses para terminar com um lixão que tem 40
anos. Há 40 anos, aquele lixão está naquela cidade.
E o delegado pede ao juiz que dê a ele seis meses
para terminar com o lixão. Não termina? O prefeito é
condenado, o prefeito é condenado.
Há muitos casos realmente de promotores que
devem ser analisados; devem. Há análise que deve ser
feita; deve. Mas tirar da promotoria o direito de entrar
com o processo é uma loucura.
Com o maior prazer, Senadora.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Pedro Simon, falar da instituição do Ministério Público
para mim é sempre um momento muito importante,
porque, sabe V. Exa., eu sou viúva de um procurador de
Justiça do Rio Grande do Sul, seu contemporâneo e ...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Nosso Colega nesta Casa.
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A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...que teve
um desempenho exemplar como promotor e depois
procurador de Justiça. No Rio Grande do Sul, como V.
Exa. já definiu em relação às Varas do Poder Judiciário específicas para julgar os prefeitos municipais, da
mesma forma, o Ministério Público tem uma conduta
exemplar. Concordo também com V. Exa. que as exceções à regra de comportamento têm que ser combatidas pelas Corregedorias, e as instituições precisam
ter uma definição muito clara das suas competências
e das suas responsabilidades, para evitar essa, digamos, interferência nas áreas e nos limites. Faço este
aparte a V. Exa. para fazer justiça ao Presidente da
Mesa, neste momento, nesta sessão, o Presidente
José Sarney, que, quando o Presidente da República...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Desculpe–me. Desculpe–me... Presidente da Mesa, neste
momento e sempre, e sempre, e por longo período,
Presidente. Não apenas neste momento.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Fazer justiça ao Presidente Sarney, porque eu, como jornalista,
acompanhei o esforço e a ampliação da prerrogativa
do Ministério Público na concessão da ação pública
para os interesses difusos, que foi uma atualização
para as prerrogativas do Ministério Público. Então, eu
queria prestar este depoimento, porque acompanhei
como jornalista, naquele momento, a tramitação dessa
iniciativa do Presidente Sarney, como Presidente da
República. Era, inclusive, Consultor–Geral da República, à época, o atual Ministro Celso de Mello, que – se
não me engano, pertenceu ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário, no Estado de São Paulo –, cuidou
com muito carinho dessa questão. Então, faço questão,
Senador Simon, de, primeiro, cumprimentá–lo pelo seu
pronunciamento e de fazer este registro, porque é uma
questão de justiça ao Presidente Sarney, que deu ao
Ministério Público a ampliação das prerrogativas particularmente nessa questão, além de outras, porque
o empoderou, na defesa da sociedade, nas questões
ambientais e em vários setores que o interesse difuso
abriga. Então, meus cumprimentos a V. Exa., Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
agradeço o aparte de V. Exa. V. Exa foi muito feliz no
aparte.
Na verdade, Presidente Sarney, V. Exa. agiu sobre os dois lados: agiu como Presidente da República,
e sou testemunha disso, e agiu como Presidente da
República junto à Assembleia Nacional Constituinte
para que essas coisas acontecessem.
V. Exa. teve uma atuação realmente muito importante, pois tudo isso aconteceu, quando V. Exa. era
Presidente da República, quando houve a atuação pes-
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soal de V. Exa., salientada pela ilustre Senadora – e é
verdade; sou testemunha disso –, e todo mundo sabe
da influência que o Presidente da República exerce
sobre a Constituinte.
Esse trabalho de V. Exª teve o mérito e tem o
respeito e admiração de todos nós. Por isso é que fico
angustiado. Eu vinha de carro ouvindo o seu discurso, Senadora. V. Exª, em seu pronunciamento, muito
competente, disse que a gente vê que o Brasil está
exausto de corrupção. Há um sentimento de “basta”.
É verdade. Mas exatamente neste momento vamos
terminar com essa questão ?
Eu volto a repetir: hoje temos uma instituição que
é a polícia que investiga. Temos uma instituição que é
a promotoria que investiga. Os dois investigam e, cá
entre nós, fazem um bom trabalho, mas, cá entre nós,
ninguém é condenado, ninguém vai para a cadeia. Há
muita coisa a ser feita. Se fizermos um levantamento
dos crimes – não dá nem para contar porque é uma
coisa tão absurda. Os crimes que se cometem...
Quantos crimes em Porto Alegre? Quantos crimes em São Paulo? Quantos crimes em Brasília? E
quantos crimes, quantos criminosos vão a júri? Começa
a investigação, vai embora, vai embora, se perde, se
arquiva e não acontece nada. E não acontece nada!
A polícia não consegue descobrir. Descobre quando
é pego em flagrante, quando a coisa acontece, mas
quando não é isso...
Então, nessa altura, por que tirar do promotor o
direito de investigar também? Por quê? Volto a repetir:
hoje tem o delegado e tem o promotor. Cada um age
melhor do que o outro, porque um fiscaliza o outro. E
tem dois... Tira–se o promotor e fica só a polícia. E a
polícia, sem o promotor, sem a ação do promotor, sem
a possibilidade do promotor atuar em hipótese alguma: ou a polícia atua ou não acontece nada, a polícia
vai ficar muito inferior a que é hoje. Ela vai estar muito inferior ao que é hoje. Hoje está assim: vai sair um
promotor para fora, fica só a polícia; mas a polícia,
sem a promotoria também olhando aqui, vai trabalhar
30%. Não tem fiscalização, não tem controle, não tem
com quem se comparar. Ela faz, fez; ela não faz, não
acontece nada!
E, repito, polícia que não tem autonomia... Quem
manda na polícia é o governador, que é quem diz para
aonde vai o promotor, para aonde vai o delegado. O
governador pode, a qualquer momento, tirar o delegado de Caxias e colocar em Porto Alegre; tirar de Garibaldi e colocar em Caxias e mudar completamente o
andamento de um processo.
O autor desse projeto na Câmara é um delegado de polícia, é claro, mas está tendo muita aceitação.
Vejo, inclusive, aqui no Senado muita gente com mágoa
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com relação aos promotores, com o que eu concordo.
Muita coisa deve ser mudada, deve ser alterada, mas
não extinguir o direito da promotoria de abrir inquérito.
Eu confio no Supremo. Eu confio no Supremo!
Apesar dos dois primeiros votos, surpreendentemente,
a favor, dos policiais contra os delegados, ou melhor,
contra os procuradores, eu acredito na decisão final
do Supremo Tribunal Federal. Mas, de modo especial,
confio no Congresso Nacional, na Câmara, mas especialmente no Senado. Tenho certeza de que, embora tenhamos mágoas, ressentimentos, coisas que
acontecem...
Já contei um caso, e o reconto aqui, Sr. Presidente, para mostrar como é delicado. Fiquei a vida inteira
dirigindo o partido no Rio Grande. A pior coisa que tinha era conseguir candidato para prefeito, para vereador, para deputado, principalmente numa época em
que não existia a democracia. Era uma luta bárbara!
Uma vez, numa determinada cidade do interior, tinha
um empresário muito rico, muito socialmente aberto,
muito querido pela população. Insisti, insisti, insisti, insisti, insisti, e ele acabou aceitando, elegeu–se prefeito.
Prefeito eleito, antes de assumir o mandato, ele ficou
sabendo que uma pedreira que existia na cidade há
60, 70 anos, por falta de venda de material, ninguém
mais construía estrada, não faziam mais nada, o dono
da pedreira estava fechando... Aliás, fechou a pedreira
e vendeu as máquinas para outra cidade. Sobrou uma
infinidade de pedras que já existiam prontas e que ele
ia fazer não sei o quê. O prefeito foi a esse cidadão da
pedreira e comprou as pedras com que calçou toda
a cidade – mas toda a cidade – e emprestou para a
cidade vizinha. E ele não era prefeito ainda. Comprou
com seu próprio dinheiro. Comprou, pagou e assumiu
a prefeitura. Quando eu fui fazer a minha testemunha
no processo dele, ele tinha recebido nem 10% do que
ele tinha comprado. Estava lá condenado, queriam
botá–lo na cadeia. Condenado, porque comprou sem
abrir concorrência. Uma pedreira em toda região, que
fechou. Concorrência com quem? Foi condenado porque, sem fazer licitação, sem ter verba, ele comprou.
Como é que ele comprou? Comprou com dinheiro
dele! Comprou com o dinheiro dele, entregou para a
prefeitura, a prefeitura asfaltou, e tinha recebido 10%
da importância enorme que ele tinha direito a receber.
Eu fui duro com o juiz: em primeiro lugar, o senhor,
então, tenha coragem e me bote na cadeia, porque o
culpado fui eu. Esse cidadão era um empresário excepcional, importante, tinha o respeito e a credibilidade de
toda a cidade e de toda a região e fomos tirá–lo da casa
dele para fazer isso. Esse cidadão pegou uma parte da
sua fortuna, comprou uma montanha de pedra, calçou
toda a cidade e, até hoje, recebeu uma ninharia. Ser
condenado? Agora, o senhor vem me dizer que tem
de julgar pelo que está nos autos. O que não está nos
autos não existe; mas, Sr. Desembargador, está nos
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autos que essa é uma pedreira que tinha mais de 60
anos e que tinha fechado; está nos autos que ele já
tinha vendido as máquinas para outra cidade; e está
nos autos que, com essas pedras que estavam ali,
ele ia lotear e fazer o diabo! E está nos autos que ele
comprou por 10 o que valia 100!
E o desembargador o absolveu.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB ‑
AP) – Senador Pedro Simon, eu sei que V. Exa. vai ficar
satisfeito com a interrupção que vou lhe fazer. Quero
registrar e agradecer a presença de todos aqueles que
visitam o Senado Federal, nas galerias. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado a V. Exa., Sr. Presidente.
O desembargador o absolveu. Reconheceu e
sentiu o que estava realmente nos altos. Ele foi absolvido. Então, há muitos casos.
Eu me lembro, Sr. Presidente, de um caso. Durante mais de 20 anos, eu passei a minha mocidade
cantando homens. Naquela época as mulheres não
eram as Anas Amélias da vida. Eu nem cantava a Ana
Amélia para ser candidata; a gente cantava era homem
mesmo. Eu passei a vida inteira cantando homens
para serem candidatos; “Pelo amor de Deus, tem de
ser candidato, vai ser candidato”, aquela coisa toda. E
andei pelo Rio Grande do Sul, isso que a Ana Amélia
está fazendo agora.
Aliás, estive em Porto Alegre e notaram que era
a segunda semana que você não vai a Porto Alegre.
Achei interessante porque chamaram a minha atenção: “Mas ela não veio?” Eu me apresentei no congresso de jornalistas, citei o seu nome e disse que V.
Exa. estava aqui para a questão do reflorestamento,
que era uma questão urgente que iria ser votada, mas
eles notaram a sua ausência. Mas também todo fim
de semana está lá.
Eu fiz isso durante muito tempo. E, nos roteiros
de quatro ou cinco cidades, eu sempre tive o costume
de dormir na última cidade, em que eu tinha de estar
no dia seguinte. Então, ao invés de dormir às 2h30 e
levantar às 6h, eu ia dormir às 4h lá na cidade, mas levantava às 9h. Então, eu estava com o Prefeito que foi
me buscar para me levar para a cidade dele e, quando
cheguei lá, havia um silencia mortal. Eu disse:
– Prefeito, o senhor me desculpe, mas agora eu
estou notando que eu não tomei café, eu não almocei,
não jantei e estou sentindo um vazio no estômago.
Ele disse:
– Não. O senhor vai chegar lá em casa, a minha
esposa vai...
– Não. Eu já vou chegar na sua casa e eu queria
ficar num hotel. E ainda chegar para a sua esposa e
pedir para ela fazer janta, eu vou perder o voto dela.
Não, não.
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– Então, tem um lugarzinho aqui fora em que está
toda gurizada lá se divertindo [era uma sexta–feira],
mas a comida é muito gostosa.
– Então, vamos.
De repente a cidade escura, sem ninguém, sem
luz, sem nada, uma barulheira. E veja o que é a Rede
Globo. O pessoal estava ali, mas parecia que estava
em Copacabana.
Duzentos guris e gurias se divertindo, dando
gargalhada, brincando, tomando chope e comendo.
Eu estava ali. Daqui a pouco, eu vi o prefeito se
levantar de onde eu estava e ir até uma mesinha que
estava lá num canto, onde estavam dois rapazes rindo,
ela de bermuda, ele de não sei o quê, conversando não
sei o quê, e ele, “posudo”. E ela falando, e ele, “posudo”.
Quando ele voltou, eu disse: “O que é isso?” “É que
ela é a juíza, e ele é o promotor. Não calcule o que tenho
sofrido com essa dupla. O máximo que faço é agradar,
porque, na verdade, esse promotor pega a Constituição,
vira para tudo que é lado e quer ver onde pode me pegar.”
Na verdade, há necessidade de fazer uma orientação na questão da promotoria, para ela ter mais respeito e mais responsabilidade, não como quer o Maluf.
O Maluf entrou com um projeto de lei para que todo
promotor que fizer uma denúncia contra alguém, e
esse alguém for absolvido, o promotor pague a conta.
Aí já é um exagero. Aí eu acho que é uma coisa a que
eu acho que não se chega, mas o promotor deve ter
responsabilidade. Eu concordo com isso, que, na hora
de apresentar uma denúncia contra alguém, mexendo
com a honra de alguém, o promotor tem que ter responsabilidade nesse sentido. Eu concordo, mas não
tirar o poder de fazer a investigação.
Acho que nesta hora, em que nós vivemos um
momento tão significativo, V. Exa., Sr. Presidente, nesse
sentido, é o que está melhor de nós todos, porque não
se fez a reforma administrativa, não se fez a reforma
política, não se fez a reforma penal, mas V. Exa. criou
as comissões e fez a sua parte. A parte de iniciar o trabalho, de iniciar a tarefa, justiça seja feita, V. Exa. fez.
Com relação à penal, inclusive, o Ministro Dipp,
uma das pessoas mais extraordinárias e mais brilhantes que conheço, fez um grande trabalho.
Eu trago, aqui, o meu apelo muito importante.
Eu não tenho dúvida de que nós vamos chegar
lá. Como nos Estados Unidos, no Brasil, nós vamos
ter uma carreira: juiz, promotor, delegado na mesma
carreira. Tenho certeza disso.
Tenho certeza de que o inquérito policial vai desaparecer e, como no resto do mundo, o inquérito vai
ser um só, que começa quando ocorre o fato e vai até
o seu final, mas que, até chegarmos lá, não tenhamos
o retrocesso, o dramático e cruel retrocesso de tirarmos a presença do promotor com a responsabilidade
de iniciar o levantamento do fato.
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Muito obrigado a V. Exa. pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Alvaro Dias,
Cícero Lucena, Aloysio Nunes Ferreira e Mário Couto
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “Gilmar Mendes
acusa Lula de ajudar ‘bandidos’ a ‘melar’ análise do
mensalão”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
de 30 de maio de 2012.
Na referida matéria, o Ministro do Supremo afirma
que ex–presidente da República, ao pressioná–lo durante
encontro, atuava municiado por ‘gângsters’ com objetivo
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de tumultuar julgamento do maior escândalo da gestão
petista no Planalto, previsto para ocorrer neste ano.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro da matéria intitulada “Especialistas reduzem projeções de expansão no ano, para até 1,5%”, publicada
pelo jornal O Globo de 02 de junho de 2012.
A matéria mostra que o fraco resultado do PIB
entre janeiro e março, abaixo da maioria das estimativas do mercado, já está levando analistas e consultorias a reverem suas projeções para o crescimento da
economia brasileira este ano.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “Golpe contra o
Mercosul”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo em
sua edição de 3 de julho de 2012.
O editorial destaca que em mais uma decisão
desastrada e vergonhosa para a diplomacia brasileira, a presidente Dilma Rousseff apoiou a suspensão
do Paraguai e a admissão da Venezuela como sócia
do Mercosul.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro da matéria intitulada, “O golpe fracassado de
Chávez no Paraguai”, publicada pela revista Veja em
sua edição de 04 de julho de 2012.
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A matéria destaca que o chanceler chavista incitou os militares em Assunção a barrar o impeachment
de Lugo. Não deu certo, mas a Venezuela sai da crise
como membro do MERCOSUL.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “Corrupção e incompetência”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo
em sua edição de 1º de fevereiro de 2012.
O editorial destaca que a má qualidade na gestão
é marca da administração do PT. E Dilma tem tudo a
ver com isso, pois desempenha papel central nessa
administração desde 2003.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro do artigo de autoria do historiador e professor da
Universidade de Federal de São Carlos, Marco Antonio
Villa, intitulado: “Um ano para ser esquecido”, publica-

Terça-feira 17

185

37291

do pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edição de
25 de novembro de 2011.
Segundo o autor, o primeiro ano de governo da
presidente Dilma foi marcado por irrelevância no trato
dos grandes temas e desmoralização das instituições.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro do editorial intitulado,
“Mais confusões de Dilma”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo no dia 14 de junho de 2012.
O editorial destaca o equívoco que a presidente
Dilma cometeu em um discurso no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, sobre política econômica,
ao atribuir os problemas da indústria brasileira a uma
retração dos consumidores.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro do editorial intitulado, “TCU aponta falhas no
governo Dilma”, publicado no jornal O Estado de S.
Paulo no dia 27 de maio de 2012.
O editorial destaca que o Tribunal de Contas da
União fez recomendações ao governo da Presidente
Dilma Rousseff para que adotem as medidas necessárias no sentido de priorizar as execuções definidas
como prioritárias no Plano Plurianual 2012/2015.
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Como último assunto, gostaria de fazer o registro do editorial intitulado, “Para o bem do Supremo”,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo no dia 31 de
maio de 2012.
O editorial destaca a importância de o Supremo
Tribunal Federal não adiar a votação do mensalão,
sob pena de causar uma impressão desabonadora a
opinião pública, de que a Suprema Corte se curvou
aos desejos do ex–presidente Lula, cruamente manifestados, de acordo com o que saiu na Revista Veja.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “Mensalão”, publicada
pela revista Veja em sua edição de 18 de abril de 2012.
A matéria destaca que com o julgamento do
mensalão pelo Supremo a caminho, os petistas lançam uma desesperada ofensiva para tentar desviar a
atenção dos crimes cometidos por eles no que foi o
maior escândalo de corrupção da história brasileira.
Como último assunto, gostaria de fazer o registro
do artigo de autoria do sociólogo Demétrio Magnoli,
intitulado: “Heraldo, a cor e a alma”, publicado no jornal
O Globo do dia 1º de março de 2012.
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O autor destaca que brincando com a justiça, o
blogueiro Paulo Henrique Amorim repete a injúria ao
jornalista Heraldo Pereira.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)

192

37298 Terça-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO

Julho de 2012

JULHO

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 17

193

37299

194

37300 Terça-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO

Julho de 2012

JULHO

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 17

195

37301

196

37302 Terça-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotada a lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar–se amanhã às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 623, de 2012 – RISF – 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs
344 e 479, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 180, de 2008 (nº 73/2009,
na Casa de origem, da Deputada Nice Lobão),
que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e estaduais e nas instituições federais
de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 819, 820
e 827, de 2012:
– da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180,
de 2008, com as Emendas nºs 1 e 2–CCJ, de
redação, que apresenta, e pela rejeição dos
Projetos de Lei do Senado nºs 344 e 479, de
2008, com voto vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Lobão Filho, Alvaro Dias
e Luiz Henrique e prejudicados os votos em
separado dos Senadores Lobão Filho e Aloysio Nunes Ferreira; e
– da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008, com as Emendas nºs 1
e 2–CCJ/CDH e 3 e 4–CDH, de redação, que
apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008.
– de Plenário, Relator: Senador Paulo
Paim, em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável ao Projeto de
Lei da Câmara nº 180, de 2008, nos termos
dos pareceres da CCJ e CDH.
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2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 344, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 623/2012 – 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs
344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2008,
do Senador Marconi Perillo, que institui reserva
de vagas nos cursos de graduação das instituições públicas de educação superior, pelo
período de doze anos, para estudantes oriundos do ensino fundamental e médio públicos.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 479, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 623/2012 – 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs
344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2008,
do Senador Alvaro Dias, que reserva 20% das
vagas dos vestibulares para os cursos de graduação das universidades públicas federais e
estaduais para estudantes oriundos de família
com renda per capita familiar de até um salário
mínimo e meio.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 671, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Complementar, do Senador Renato Casagrande, que
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo
para a extinção de contribuição social.
Pareceres sob nºs 2.016, de 2009; e 722,
de 2012, das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Adelmir Santana, favorável, com a Emenda nº 1–CAE, que apresenta; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 501, de 2012), Relator: Senador Romero
Jucá, favorável ao projeto, com a Emenda nº
2–CCJ, que apresenta; e pela prejudicialidade
da Emenda nº 1–CAE.
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 676, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei
da Câmara nº 61, de 2012 (nº 2.786/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidente
da República, que dispõe sobre o sistema de
acompanhamento da execução das penas, da
prisão e da medida de segurança.
Parecer sob nº 931, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável, com
as Emendas nº 1 e 2– CCJ.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares,
que acrescenta o art. 220–A à Constituição
Federal, para dispor sobre a exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Aécio Neves, favorável,
com a Emenda nº 1–CCJ, que apresenta, com
votos vencidos dos Senadores José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy,
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 652, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 652, de 2011–Complementar,
do Senador Gim Argello, que modifica as Leis nº
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a aposentadoria especial dos garçons.
Parecer sob nº 633, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Vicentinho Alves, favorável, com a Emenda
nº 1–CAS, de redação, que apresenta.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 82, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 82, de 2011, tendo como primeiro
signatário a Senadora Vanessa Grazziotin,
que altera o art. 134 da Constituição Federal
(Defensoria Pública da União).
Parecer favorável, sob nº 1.282, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 191, de 2012 (nº 525/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné Equatorial
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Militar, Administrativo e Técnico das
Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e
Perante Organizações Internacionais, assinado
em Malabo, em 5 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 951, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Sérgio Souza.
13
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 616, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 512, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (alterações na CLT).
14
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 618, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos
de Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma
(insere a disciplina Ética Social e Política nos
currículos do ensino médio).
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15
REQUERIMENTO Nº 621, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 621, de 2012, de autoria do(a) Senador Armando Monteiro, que solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 606, de
2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (cumprimento de sentença e títulos extrajudiciais
na Justiça do Trabalho).
16
REQUERIMENTO Nº 624, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 624, de 2012, do Senador Jayme
Campos, solicitando que, sobre o Projeto de
Resolução do Senado nº 36, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também a de Constituição, Justiça e Cidadania (altera o nome da
Ala Senador Filinto Muller para Senador Luiz
Carlos Prestes).
17
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 625, de 2012, do Senador Jayme
Campos, solicitando que, sobre o Projeto de
Resolução do Senado nº 36, de 2011, além
das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também a de
Direitos Humanos eLegislação Participativa
(altera o nome da Ala Senador Filinto Muller
para Senador Luiz Carlos Prestes).
18
REQUERIMENTO Nº 648, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 648, de 2012, de autoria do(a) Senadora Marta Suplicy, que solicitando o desapensamento, de forma agrupada, das seguintes
matérias: –Projetos de Lei do Senado nºs 431,
de 2003; e 150, de 2009 (propaganda de alimentos); – Projetos de Lei do Senado nºs 406,
de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; e
106; de 2011(normas básicas sobre alimentos); – Projetos de Lei do Senado nºs 1 e 408,
de 2009 (normas para rótulos dos alimentos).
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19
REQUERIMENTO Nº 649, DE 2012

inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Econômicos.

Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 649, de 2012, de autoria do(a) Senador Sérgio Souza, que solicitando a tramitação
conjunta dos Projeto de Lei do Senado nºs 408,
de 2009; e 452, de 2011, por regularem matéria
correlata (normas para rótulos dos alimentos).

23
REQUERIMENTO Nº 686, DE 2012

20
REQUERIMENTO Nº 654, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 654, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 581, de 2007; 301, de
2008; 466, de 2009; e 580, de 2011, por regularem matéria correlata (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço).
21
REQUERIMENTO Nº 660, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 660, de 2012, de autoria do(a) Senador Paulo Bauer, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2012,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Educação, Cultura e Esporte (isenção de taxas de inscrição em concursos e vestibulares).
22
REQUERIMENTO Nº 667, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 667, de 2012, de autoria do(a) Senador José Agripino, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011,
além da Comissão constante do despacho

Votação, em turno único, do Requerimento nº 686 de 2012, do Senador Delcídio do
Amaral, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011
e 69, de de 2012, por regularem matéria correlata (prorrogação da licença–paternidade).
24
REQUERIMENTO Nº 687, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 687, de 2012, do Senador Paulo Bauer,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (direitos autorais).
25
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 688, de 2012, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 80, de 2011, com os Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003; 200, de
2004; e 314, de 2005, que já se encontram
apensados, por regularem matéria correlata
(reajuste do salário mínimo).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta–se a sessão às 16 horas e 29
minutos.)
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Ata da 133ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,
em 17 de julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Anibal Diniz, Sérgio Souza, Eduardo Suplicy

(Inicia-se a Sessão às 18 horas e 42 minutos
e encerra-se às 22 horas)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Acaba de ser encerrada a sessão do Congresso
Nacional que impedia a realização da nossa sessão
do dia de hoje.
Há numero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente da
República, a Mensagem nº 61, de 2012 (nº 318/2012,
na origem), pela qual solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
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República Federativa do Brasil, no valor de até trezentos e dezenove milhões, seiscentos e setenta e cinco
mil dólares dos Estados Unidos da América, entre o
Estado do Rio de Janeiro e a Corporação Andina de
Fomento – CAF, destinada a financiar parcialmente o
“Programa de Melhorias e Implantação da Infraestrutura Viária do Rio de Janeiro – Pro-Vias”.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
952 e 953, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos Projetos
de Resolução nºs 31 e 32, de 2012.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:

PROJETO LEI DO SENADO Nº 266, DE 2012
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, para isentar o décimo terceiro salário
do imposto de renda das pessoas físicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido de inciso com
a seguinte redação:
“Art. 6º ............................................................
........................................................................
XXIII – os valores recebidos a título de décimo terceiro salário a que se referem o art. 7º,
VIII e o art. 39, § 3º da Constituição Federal.
...............................................................” (NR)
Art. 2º Ficam revogados:
I – o art. 26 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; e
II – o art. 16 da Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Art. 3º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que
se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal
que acompanhar o projeto de lei orçamentária cuja
apresentação se der após decorridos 60 (sessenta)
dias da publicação desta Lei, bem como incluirá a
renúncia mencionada nas propostas orçamentárias
dos exercícios seguintes.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. Esta Lei só produzirá efeitos
a partir do primeiro dia do exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que for implantado o
disposto no art. 3º.
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Justificação
O décimo terceiro salário tem importante função
dinamizadora da economia, pelo expressivo movimento
de compras no período natalino. Tem, também, inestimável função social, na medida em que proporciona às
classes assalariadas não apenas participar do mercado
de consumo, mas também dispor de uma poupança
importante para atenuar as agruras do endividamento
acumulado durante o ano e para enfrentar as despesas típicas do início do ano seguinte, principalmente
as ligadas à educação dos filhos. Em termos macroeconômicos, é ainda fator de redistribuição de renda.
O tratamento que a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas dá ao décimo terceiro salário é, no mínimo, estranho. Nos termos do art. 26 da
Lei nº 7.713, de 1988, a incidência do imposto se dá
exclusivamente na fonte, pela aplicação das mesmas
alíquotas da tabela progressiva.
Pelo menos duas distorções decorrem desse tratamento. Por um lado, não permite que essa parcela de
renda do assalariado se beneficie dos mesmos abatimentos e deduções – muitos deles originados de diretriz constitucional – fazendo com que a alíquota efetiva
seja bem mais alta que a do conjunto de rendimentos.
Se isso não é inconstitucional, é no mínimo injurídico.
Além disso, essa distorção pode ser ainda maior
pelo fato de que, não somando o décimo terceiro salário às demais rendas do mês para fins de enquadramento na tabela progressiva, pode acontecer de
o trabalhador coincidentemente ter, no referido mês,
uma renda corrente menor do que o décimo terceiro.
Por exemplo, o trabalhador, no mês, teve um rendimento que lhe resultou enquadrar-se na faixa de isenção.
Mas, por acaso, recebe um décimo terceiro tributado
pela alíquota de 27,5%. Isso é mais comum do que se
possa imaginar ao lembrar os trabalhadores sujeitos a
salário variável (comissão de vendas, produtividade,
horas extras etc.).
A isenção que se der ao décimo terceiro salário
não causará mossa ao Erário, pois o efeito econômico mais provável e lógico será o de que a parcela
dispensada irá fomentar o consumo e retornará logo
em seguida ao Tesouro na forma de tributos sobre o
consumo (Imposto sobre Produtos Industrializados,
Contribuibuição para o PIS/Pasep, Cofins) e sobre a
renda das pessoas jurídicas. Atente-se que o efeito
econômico gerado pela alta de vendas se propaga
para toda a cadeia produtiva, de tal forma que se pode
falar em efeito multiplicador, afetando o crescimento
da arrecadação em ondas sucessivas.
Ao aumentar o consumo, estará sendo dado formidável impulso aos setores produtivos da economia,
aumentando a geração de empregos e a circulação
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de bens, serviços e renda, como um todo. Em outras
palavras, contribuindo para incrementar o Produto Interno Bruto.
É o que se coloca à discussão e aperfeiçoamento
pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os
seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
I – a alimentação, o transporte e os uniformes
ou vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
II – as diárias destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de alimentação e pousada,
por serviço eventual realizado em município diferente
do da sede de trabalho;
III – o valor locativo do prédio construído, quando
ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente
para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
V – a indenização e o aviso prévio pagos por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o
limite garantido por lei, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
VI – o montante dos depósitos, juros, correção
monetária e quotas-partes creditados em contas individuais pelo Programa de Integração Social e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;
VII – os benefícios recebidos de entidades de
previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez
permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do participante, desde
que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte;
VII – os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente do participante. (Redação dada pela Lei
nº 9.250, de 1995)
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VIII – as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência privada em
favor de seus empregados e dirigentes;
IX – os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento – PAIT, de que trata o Decreto-Lei
nº 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente
à parcela correspondente às contribuições efetuadas
pelo participante;
X – as contribuições empresariais a Plano de
Poupança e Investimento – PAIT, a que se refere o art.
5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro
de 1986;
XI – o pecúlio recebido pelos aposentados que
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que ingressarem nesse regime após completarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto
Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus
dependentes, após sua morte, nos termos do art. 1º
da Lei nº 6.243, de 24 de setembro de 1975;
XII – as pensões e os proventos concedidos de
acordo com os Decretos-Leis, nºs 8.794 e 8.795, de
23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho
de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
XIII – capital das apólices de seguro ou pecúlio
pago por morte do segurado, bem como os prêmios
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no
de renúncia do contrato;
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma,
desde que motivadas por acidente sem serviços, e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

JULHO

37450 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(Redação dada pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide Lei
9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até o valor equivalente a cinqüenta OTNs, a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, sem prejuízo da dedução da parcela isenta prevista no art. 25 desta Lei; (Vide Decreto
nº 97.793, de 30.5.1989)
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até o valor equivalente a trezentos e cinqüenta
BTN, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da dedução da parcela isenta prevista no art. 25 desta Lei;
(Redação dada pela Lei nº 7.799, de 1989)
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até
o valor equivalente a 480 BTN, a partir do mês em que
o contribuinte completar 65 anos de idade, sem prejuízo da dedução da parcela isenta prevista no art. 25
desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 7.959, de 1989)
(Produção de efeito)
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta
e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do imposto.
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(Redação dada pela Lei nº 9.250, de 1995) (Vide Medida Provisória nº 232, 2004)
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou
por entidade de previdência complementar, até o valor
de R$ 1.164,00 (mil, cento e sessenta e quatro reais),
por mês, a partir do mês em
que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista
na tabela de incidência mensal do imposto; (Redação
dada pela Lei nº 11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória nº 280, de 2006)
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou
por entidade de previdência complementar, até o valor
de R$ 1.257,12 (mil, duzentos e cinqüenta e sete reais
e doze centavos), por mês, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto; (Redação dada pela
Lei nº 11.311 de 2006) (Vide Medida nº 340, de 2006).
(Vide Medida nº 340, de 2006).
b) (Vide Medida nº 340, de 2006).
c) (Vide Medida nº 340, de 2006).
d) (Vide Medida nº 340, de 2006).
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar
65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal
do imposto, até o valor de: (Redação dada pela Lei nº
11.482, de 2007)
a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês, para o ano-calendário
de 2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois
reais e oitenta e um centavos), por mês, para o ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), por mês, para
o ano-calendário de 2009; (Incluído pela Lei nº 11.482,
de 2007)
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d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e quinze centavos), por mês, a partir do
ano-calendário de 2010; (Incluído pela Lei nº 11.482,
de 2007)
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e quinze centavos), por mês, para o ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção de efeitos
e) R$ 1.566,61 (mil, quinhentos e sessenta e seis
reais e sessenta e um centavos), por mês, para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Medida Provisória
nº 528, de 2011) Produção de efeitos
f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por mês, para o ano-calendário
de 2012; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
g) R$ 1.710,78 (mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), por mês, para o ano-calendário
de 2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete
reais e setenta e sete centavos), por mês, a partir do
ano-calendário de 2014. (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção de efeitos
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e quinze centavos), por mês, para o ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469,
de 2011)
e) R$ 1.566,61 (mil, quinhentos e sessenta e
seis reais e sessenta e um centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2011; (Incluída pela Lei nº 12.469,
de 2011)
f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais
e onze centavos), por mês, para o ano-calendário de
2012; (Incluída pela Lei nº 12.469, de 2011)
g) R$ 1.710,78 (mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), por mês, para o ano-calendário
de 2013; (Incluída pela Lei nº 12.469, de 2011)
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete
reais e setenta e sete centavos), por mês, a partir do
ano-calendário de 2014. (Incluída pela Lei nº 12.469,
de 2011)
XVI – o valor dos bens adquiridos por doação
ou herança;
XVII – os valores decorrentes de aumento de
capital:
a) mediante a incorporação de reservas ou lucros que tenham sido tributados na forma do art. 36
desta Lei;
b) efetuado com observância do disposto no art.
63 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de
1977, relativamente aos lucros apurados em períodos-base encerrados anteriormente à vigência desta Lei;
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XVIII – a correção monetária de investimentos,
calculada aos mesmos índices aprovados para as
Obrigações do Tesouro Nacional – OTNs, e desde que
seu pagamento ou crédito ocorra em intervalos não
inferiores a trinta dias;
XVIII – a correção monetária de investimentos,
calculada aos mesmos índices aprovados para os Bônus do Tesouro Nacional – BTN, e desde que seu pagamento ou crédito ocorra em intervalos não inferiores a
trinta dias; (Redação dada pela Lei nº 7.799, de 1989)
XIX – a diferença entre o valor de aplicação e
o de resgate de quotas de fundos de aplicações de
curto prazo;
XX – ajuda de custo destinada a atender às
despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior
pelo contribuinte.
XXI – os valores recebidos a título de pensão
quando o beneficiário desse rendimento for portador
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída após a concessão
da pensão. (Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
XXII – os valores pagos em espécie pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela
Medida Provisória nº 451, de 2008) (Produção de efeito)
Parágrafo único. O disposto no inciso XXII não
se aplica aos prêmios recebidos por meio de sorteios,
em espécie, bens ou serviços, no âmbito dos referidos programas. (Incluído pela Medida Provisória nº
451, de 2008)
XXII – os valores pagos em espécie pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela
Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos).
Parágrafo único. O disposto no inciso XXII do caput deste artigo não se aplica aos prêmios recebidos
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por meio de sorteios, em espécie, bens ou serviços,
no âmbito dos referidos programas. (Incluído pela Lei
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
Art. 26. O valor da Gratificação de Natal (13º salário) a que se referem as Leis nº 4.090, de 13 de julho
de 1962, e de nº 4.281, de 8 de novembro de 1963, e
o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.413, de 10 de fevereiro
de 1988, será tributado à mesma alíquota (art. 25) a
que estiver sujeito o rendimento mensal do contribuinte, antes de sua inclusão. (Vide Lei nº 7.959, de 1989)
LEI No 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a legislação do Imposto de Renda e
dá outras providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n° 284, de 1990, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 16. O imposto de renda previsto no art. 26 da
Lei n° 7.713, de 1988, incidente sobre o décimo terceiro salário art. 7°, VIII, da Constituição), será calculado
de acordo com as seguintes normas:
I – não haverá retenção na fonte, pelo pagamento
de antecipações;
II – será devido, sobre o valor integral, no mês
de sua quitação;
III – a tributação ocorrerá exclusivamente na
fonte e separadamente dos demais rendimentos do
beneficiário;
IV serão admitidas as deduções autorizadas pelo
art. 7° desta Lei, observada a vigência estabelecida no
parágrafo único do mesmo artigo;
V – a apuração do imposto far-se-á na forma do
art. 25 da Lei n° 7.713, de 1988, com a alteração procedida pelo art. 1° da Lei n° 7.959, de 21 de dezembro de 1989.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 267, DE 2012
Altera a Lei nº 9.481, de 13 de agosto de
1997, para prever nova hipótese de alíquota zero do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos de beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior; altera a Lei nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para
prorrogar o prazo do REINTEGRA; isenta
o lucro sobre a venda dos bens e serviços
discriminados do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social
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sobre lucro líquido (CSLL); altera a Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, para alterar a base de cálculo do IRPJ sobre os
serviços que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
III – .................................................................
a) em decorrência de despesas com planejamento de vendas internacionais, pesquisas
de mercado, bem como aluguéis e arrendamentos de stands e locais para exposições,
feiras e conclaves semelhantes, promoção e
propaganda, tais como em mídia impressa,
eletrônica e digital, para venda e divulgação,
no exterior, de produtos e serviços brasileiros
e para promoção da cultura e destinos turísticos brasileiros;
........................................................................
VII – solicitação, obtenção e manutenção de
direitos de propriedade industriais e autorais
brasileiras no exterior;
........................................................................
§ 1º Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e
XII do caput deste artigo, deverão ser observadas as
condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo
Poder Executivo.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O Reintegra aplicar-se-á às exportações
realizadas até 31 de dezembro de 2016.” (NR)
Art. 3º O lucro obtido nas operações de exportação
dos seguintes bens e serviços está isento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
I – bens manufaturados no País e de marcas
nacionais;
II – serviços relacionados às atividades de
produção brasileira cinematográfica, audiovisual, artística e cultural, inclusive sua exibição ou apresentação no exterior, no caso de
música, literatura, artes cênicas, artes visuais,
cinematográficas e audiovisuais de autoria de
artistas brasileiros;
III – direito de uso de imagem de artistas brasileiros em eventos ocorridos no exterior.
§ 1º Considera-se bem manufaturado no País,
para fins do disposto no inciso I deste artigo,
o fabricado no Brasil com, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de conteúdo nacional,
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nos termos, condições e limites estabelecidos
em ato do Poder Executivo.
§ 2º Considera-se marca nacional, para fins
do disposto no inciso I deste artigo, a regularmente registrada perante o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial – INPI, e cuja propriedade seja detida por empresa brasileira.
Art. 4º A alínea a do inciso III do § 1º do art. 15
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. ..........................................................
§1º..................................................................
........................................................................
III – .................................................................
a) prestação de serviços em geral, exceto a de:
1. serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde
que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA;
2. serviços relacionados às atividades de produção brasileira cinematográfica, audiovisual,
artística e cultural, inclusive sua exibição ou
apresentação, no caso de música, literatura,
artes cênicas, artes visuais, cinematográficas
e audiovisuais de autoria de artistas brasileiros.” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
do ano seguinte ao de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988, em consonância
com princípios econômicos modernamente aceitos, no
capítulo sobre o sistema tributário nacional, imuniza de
alguns dos principais tributos nela referidos, as receitas
de exportação. É o caso dos impostos sobre o consumo, como o IPI e o ICMS, e das contribuições sociais
e de intervenção no domínio econômico que venham
a ser criadas pela União. Além disso, hoje, a legislação federal infraconstitucional prevê a não incidência
de PIS e COFINS sobre essas operações.
Ainda assim, a competitividade de nossos produtos e serviços continua prejudicada pela incidência de
outros tributos, como o imposto de renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre lucro líquido (CSLL). O nosso projeto pretende colaborar para
corrigir essas distorções, além de conter medidas de
estímulo às exportações.
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No intuito de estimular as vendas internacionais,
propomos alteração na legislação, de forma a reduzir
a zero o imposto de renda na fonte incidente sobre as
principais despesas relacionadas ao planejamento e à
promoção de vendas de produtos e serviços brasileiros
no exterior, bem como para excluir essas despesas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Como segunda medida de fomento às exportações, prorroga-se o prazo do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra), que seria extinto em 31 de
dezembro deste ano para o último de 2016.
Ainda mais impactante para o setor é a medida
contida no art. 3º do projeto: isenção do IRPJ e da
CSLL sobre os lucros obtidos com a exportação de
bens manufaturados no País e de marcas nacionais.
Também serão alcançados pelo benefício os serviços
relacionados às atividades de produção brasileira cinematográfica, audiovisual, artística e cultural, inclusive sua exibição ou apresentação no exterior, no caso
de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais de autoria de artistas
brasileiros, bem como o direito de uso de imagem de
artistas brasileiros em eventos ocorridos no exterior.
Por último, o art. 4º contém medida de incentivo
às atividades de produção brasileira cinematográfica,
audiovisual, artística e cultural. Caso aprovada, a tributação pelo IRPF dessas produções será significativamente reduzida, já que o segmento se beneficiará de
exceção à regra geral de apuração da base de cálculo
do lucro presumido aplicável a outros serviços.
A renúncia fiscal prevista com a adoção das medidas é da ordem de R$ ........... (xxxxxxxxxxx reais)
(O cálculo desses valores e as opções de fontes de
compensação para atendimento das exigências da lei
de responsabilidade fiscal deverão ser solicitados à
CONSULTORIA DE ORÇAMENTO).
Tendo em vista a necessidade premente de adoção de medidas que aumentem a nossa competitividade e estimulem as nossas combalidas exportações,
peço o apoio dos nobres senadores para a aprovação
do presente projeto.
Sala das Sessões, Senador Cássio Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 9.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Conversão da MPv nº 1.563-7, de 1997
Dispõe sobre a incidência de imposto de
renda na fonte sobre rendimentos de be-
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neficiários residentes ou domiciliados no
exterior, e dá outras providências.
Art. 1º A alíquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por
residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida
para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada
pela Lei nº 9.532, de 10.12.97)
III – valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior: (Redação dada
pela Lei nº 11.774, de 2008)
a) em decorrência de despesas com pesquisas
de mercado, bem como aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, inclusive promoção e propaganda no âmbito
desses eventos, para produtos e serviços brasileiros e
para promoção de destinos turísticos brasileiros; (Incluído pela Lei nº 11.774, de 2008)
VII – solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industriais, no exterior;
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III,
IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo, deverão ser
observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Lei nº 11.774, de 2008)
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
Conversão da Medida Provisória nº 540, de 2011
Mensagem de veto
Produção de efeito
Institui o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre
a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva;
altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que
menciona; altera as Leis no 11.774, de 17
de setembro de 2008, no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no 10.865, de 30 de abril de
2004, no 11.508, de 20 de julho de 2007, no
7.291, de 19 de dezembro de 1984, no 11.491,
de 20 de junho de 2007, no 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, e no 9.294, de 15 de julho
de 1996, e a Medida Provisória no 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1o
da Lei no 11.529, de 22 de outubro de 2007,
e o art. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de
dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras providências.
Art. 3o O Reintegra aplicar-se-á às exportações
realizadas até 31 de dezembro de 2012.

223

Julho de 2012

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Mensagem de veto
Regulamento
Altera a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá
outras providências.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada
mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei nº
11.119, de 205)
§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de
que trata este artigo será de:
III – trinta e dois por cento, para as atividades
de: (Vide Medida Provisória nº 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises
e patologias clínicas, desde que a prestadora destes
serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela
Lei nº 11.727, de 2008)
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional; e de Assuntos Econômicos cabendo
à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2012
Concede isenção da Contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidente sobre veículos utilizados
no transporte coletivo de passageiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A receita da venda dos veículos classificados na posição 87.02, e seus desdobramentos, da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), destinados a transporte coletivo de passageiros, fica isenta da Contribuição
para o Programa de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).
Art. 2º A isenção de que trata o art. 1º será declarada nula, sendo as contribuições cobradas com todos
os acréscimos legais, se verificada antes de decorridos
cinco anos da data de aquisição:
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I – a transferência, a qualquer título, da propriedade dos veículos objeto da isenção, salvo prévia anuência do órgão de administração fiscal;
II – a comprovação de uso dos veículos em
atividade diversa do transporte coletivo de
passageiros;
III – a descaracterização dos veículos, se a
isenção houver sido baseada no disposto no
art. 3º desta Lei.
Art. 3º O Regulamento poderá restringir a isenção de que trata esta Lei a veículos que obedeçam
a modelos com características especiais, inclusive
quanto a pintura externa e a identificação por palavras
ou símbolos.
Art. 4º Fica assegurada a manutenção do crédito
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem empregados nos bens objeto
da isenção de que trata o art. 1º.
Art. 5º Para os fins do disposto no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo estimará o montante da renúncia de
receita decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá
no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição Federal, o qual acompanhará o projeto
de lei orçamentária cuja apresentação ocorrer depois
de sessenta dias de publicação desta Lei.
Parágrafo único. A isenção de que trata esta Lei
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício
financeiro imediatamente posterior àquele em que for
implementado o disposto no caput.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A existência de transporte público de qualidade
e em quantidade constitui condição essencial para a
melhoria da qualidade de vida das populações urbanas,
atormentadas cotidianamente por congestionamentos
de grandes proporções em nosso país.
Entretanto, apesar de essa constatação não constituir novidade, o que mais se observa, no Brasil, é um
serviço que se encontra muito aquém do que merece
o povo brasileiro, ou do que a pujança econômica de
nosso país permitiria. Entre as principais mazelas que
afetam a prestação desse serviço, encontramos a idade
média da frota utilizada, que acarreta uma miríade de
problemas, como quebras em serviço, maior nível de
ruído, menor padrão de conforto, entre muitos outros.
A proposição que ora apresentamos visa a colaborar para o enfrentamento desse problema, ao propor
a isenção do PIS/COFINS na venda dos veículos classificados na posição 87.02, e seus desdobramentos,
da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), ou seja, automó-
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veis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído
o motorista.
Com isso, efetivamente, o preço dos ônibus será
reduzido, o que garantirá uma maior facilidade para a
renovação e aumento da frota rodante, com reflexos
positivos na prestação do serviço de transporte coletivo urbano e consequente redução no preço das
passagens.
São esses os motivos que nos levam a apresentar esse projeto, que ora submetemos à consideração
dos nobres colegas Parlamentares, certos de podermos contar com o apoio necessário à sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Cássio Cunha
Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
....................................................................................
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Receita Pública
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
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mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura; e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2012
Dispõe sobre extradição ativa e passiva.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Ministério da Justiça é Autoridade Central para pedidos de extradição ativa e passiva.
CAPÍTULO I
DA Extradição Ativa
Art. 2º Caberá pedido de extradição ativa para
fins instrutórios ou executórios de ação penal quando
a lei brasileira impuser ao crime a pena máxima privativa de liberdade igual ou superior a dois anos ou, em
caso de extradição para execução, a duração da pena
ainda por cumprir seja superior a um ano.
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Parágrafo único. Não será cabível pedido de extradição ativa por crime político, de opinião ou estritamente militar.
Art. 3º O juiz ou tribunal encaminhará à Autoridade Central o pedido de extradição, acompanhado da
sentença ou decisão e dos demais elementos necessários para sua formalização perante o Estado requerido.
Parágrafo único. Em caso de urgência poderá ser
formulado pedido de prisão cautelar.
Art. 4º O pedido de extradição será transmitido,
diretamente ou por via diplomática, pela Autoridade
Central à autoridade estrangeira competente.
Art. 5º Caberá à Autoridade Central acompanhar
o andamento dos pedidos de extradição.
Art. 6º Deferido o pedido, a escolta do extraditando
para o Brasil será da responsabilidade da Polícia Federal, mediante prévia autorização da Autoridade Central.
Parágrafo único. Caberá à Polícia Federal apresentar o extraditado ao juízo ou tribunal que tiver solicitado a extradição.
CAPÍTULO II
Da Extradição Passiva
Art. 7º A extradição poderá ser concedida se formalmente requerida por Estado estrangeiro, para fins
instrutórios ou executórios, quando o pedido se fundamentar em tratado ou em promessa de reciprocidade.
Art. 8º Não se concederá a extradição quando:
I – a pessoa reclamada for brasileira, salvo a naturalizada, em caso de crime comum praticado antes
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, caracterizado por prova da materialidade e de indícios da autoria;
II – o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, não se
exigindo exata correspondência na lei brasileira;
III – o Brasil for competente, segundo suas leis,
para julgar o crime imputado ao extraditando, salvo
quando, pelas circunstâncias do caso, se justificar a
extradição para a efetividade do processo;
IV – a lei brasileira impuser ao crime pena máxima
privativa de liberdade igual ou inferior a dois anos ou,
em caso de extradição executória, a duração da pena
ainda por cumprir seja inferior a um ano;
V – o extraditando já houver sido condenado ou
absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundamentar o pedido;
VI – a punibilidade estiver extinta pela prescrição
segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente, antes da apresentação do pedido de extradição;
VII – o fato constituir crime político ou de opinião;
VIII – ao extraditando for passível a aplicação
de pena corporal ou de morte, salvo quando o Estado
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requerente se comprometer a converter a pena em
privativa de liberdade;
IX – o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção;
X – houver fundados motivos para supor que o
pedido de extradição foi apresentado com a finalidade
de perseguir ou punir o extraditando por motivos discriminatórios, tais como raça, sexo, religião, nacionalidade, opinião política, orientação sexual ou que esses
motivos servirão para agravar sua situação;
XI – o Estado requerente não garantir ao extraditando o devido processo legal;
XII – o extraditando tiver que cumprir a pena em
condições internacionalmente reconhecidas como degradantes ou vier a ser submetido à tortura;
XIII – o atendimento à solicitação ofender a ordem pública ou ao interesse nacional;
XIV – o fato que motivar o pedido for considerado
pelo Supremo Tribunal Federal de pequena ou de nenhuma relevância à vista do princípio da insignificância.
§ 1º O disposto no inciso VII não impedirá a extradição, quando o fato constituir preponderantemente
infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, for o principal.
§ 2º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar
de considerar crimes políticos os atentados contra
chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de terrorismo, sabotagem, sequestro de
pessoas e o discurso de ódio.
§ 3º Não serão considerados crimes políticos o
genocídio, os crimes contra a humanidade e contra a
paz, bem como os crimes de guerra.
§ 4º Caberá, de modo exclusivo, ao Supremo
Tribunal Federal a apreciação da natureza do crime.
§ 5º A extradição poderá ser recusada, por motivos humanitários, quando o extraditando apresentar
enfermidade grave, ou quando a transferência colocar
em risco sua vida.
§ 6º O pedido de extradição de refugiado ou requerente de refúgio será regido por legislação específica.
§ 7º Negada a extradição de brasileiro, nos termos do inciso I, esse será julgado no país, se o fato
contra ele arguido constituir infração segundo a lei
brasileira. Se a pena estipulada na lei brasileira for
mais grave do que a do Estado requerente, ela será
reduzida nessa medida.
Art. 9º São condições para concessão da extradição:
I – ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando
as leis penais desse Estado; e
II – estar o extraditando respondendo a procedimento investigatório, processo penal ou ter sido conde-
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nado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente
a uma pena que consista em privação de liberdade.
Art. 10. Quando mais de um Estado requerer a
extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá
preferência o pedido daquele em cujo território o crime foi cometido.
§ 1º Tratando-se de crimes diversos, terão preferência, sucessivamente:
I – o Estado em cujo território haja sido cometido
o crime mais grave, segundo a lei brasileira;
II – o Estado em cujo território houver ocorrido
o maior número de crimes, se as respectivas penas
forem de igual gravidade;
III – o Estado que primeiro pedir a entrega do
extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica; e
IV – o Estado de origem ou, na sua falta, o de
domicílio do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.
§ 2º Nos casos não previstos, decidirá sobre a
preferência o Ministro da Justiça, que priorizará o Estado requerente que mantiver tratado de extradição
com o Brasil.
Art. 11. A extradição será requerida à Autoridade
Central, diretamente ou por via diplomática, devendo o
pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão
da sentença condenatória ou decisão penal, proferida
por juiz ou autoridade competente.
§ 1º O pedido deverá ser instruído com indicações
precisas sobre local, data, natureza e circunstâncias
do fato criminoso, identidade do extraditando e, ainda,
cópia dos textos legais sobre o crime, a competência,
a pena e sua prescrição.
§ 2º O encaminhamento do pedido pela Autoridade Central ou por via diplomática confere autenticidade aos documentos.
§ 3º Não havendo tratado que disponha em contrário, os documentos indicados neste artigo serão
acompanhados de versão para o idioma português.
Art. 12. O pedido, após exame da presença dos
pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal.
Parágrafo único. Quando não admitido, o pedido
será arquivado mediante decisão fundamentada do
Ministro da Justiça, sem prejuízo de sua renovação,
devidamente instruída, uma vez superado o óbice
apontado.
Art. 13. O Estado interessado na extradição poderá, em caso de urgência, e antes da formalização
do pedido de extradição ou conjuntamente com este,
requerer à Autoridade Central a prisão cautelar do
extraditando, que o encaminhará ao Supremo Tribunal Federal.
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§ 1º O pedido de prisão cautelar noticiará o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo
ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica
ou qualquer outro meio que assegure a comunicação
por escrito.
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá, excepcionalmente, ser apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), devendo,
nesse caso, ser ratificado por autoridade competente
do Estado requerente, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias, contados da data da prisão.
§ 3º A partir da data em que o Estado requerente
tiver sido cientificado da prisão cautelar do extraditando, ele deverá formalizar o pedido de extradição em
trinta dias.
§ 4º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 3º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo
pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato, sem que
a extradição haja sido devidamente requerida.
Art. 14. Caso o estrangeiro se encontre em situação regular no Brasil, e seus antecedentes e as
circunstâncias que revestem o caso assim recomendarem, poder-se-á autorizar a prisão albergue ou domiciliar, ou que responda ao processo de extradição
em liberdade, com retenção do documento de viagem
até o julgamento da extradição.
Art. 15. A prisão de extraditando, observado o
disposto no art. 14, perdurará até a sua entrega ao
Estado requerente.
Art. 16. Se o extraditando, assistido por advogado
e advertido de que tem direito ao processo judicial de
extradição e à proteção que tal direito encerra, declarar
seu expresso consentimento em se entregar ao Estado
requerente, o pedido, após vista ao Procurador-Geral
da República pelo prazo de 3 (três) dias, será decidido pelo relator.
Art. 17. Ressalvada a hipótese de consentimento do extraditando, nos termos do artigo 16, nenhuma
extradição será concedida sem prévio pronunciamento de Turma do Supremo Tribunal Federal sobre sua
legalidade e procedência, cabendo contra a decisão
apenas embargos de declaração.
Parágrafo único. Concedida a extradição solicitada com base em tratado, é obrigatória a entrega do
extraditado ao Estado Requerente, observado, no que
couber, o disposto nos artigos 23 e 24.
Art. 18. O relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.
§ 1º Após o interrogatório, o extraditando terá prazo de dez dias para apresentação de defesa escrita,
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que versará sobre sua identidade, defeito de forma dos
documentos apresentados ou ilegalidade da extradição.
§ 2º Apresentada a defesa, será aberta vista por
10 (dez) dias ao Procurador-Geral da República.
§ 3º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal poderá converter o julgamento em
diligência para suprir a falta, no prazo improrrogável
de 60 (sessenta) dias, depois de cujo decurso o pedido será julgado, independentemente da diligência.
§ 4º O prazo referido no § 3º será computado
a partir da data da notificação do Estado requerente.
Art. 19. Concedida a extradição, será o fato comunicado pela Autoridade Central ao Estado requerente, que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, deverá providenciar os meios para a retirada do
extraditando do território nacional.
Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará condicionada a autorização prévia da Autoridade
Central.
Art. 20. Caso o Estado requerente não observe
o disposto no artigo 19, o extraditando será posto em
liberdade, se for o caso, sem prejuízo de ser submetido a processo de expulsão, se o motivo da extradição
o recomendar.
Art. 21. Negada a extradição por qualquer das
hipóteses previstas no art. 8°, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato, tampouco se procederá
à deportação ou à expulsão para o Estado requerente,
nem para terceiro Estado que o faça.
Parágrafo único. A Autoridade Central poderá solicitar ao Estado requerente os elementos necessários
à instauração de processo perante a Justiça brasileira.
Art. 22. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime
punível com pena privativa de liberdade, a extradição
será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá, em casos excepcionais, entregar o extraditando,
ainda que este responda a processo ou esteja cumprindo pena no Brasil.
Art. 23. Se, por causa de enfermidade grave comprovada por perícia médica oficial, o extraditando tiver
sua vida colocada em risco pela efetivação da medida,
sua entrega ficará adiada, até que tais circunstâncias
cessem de existir.
Art. 24. Não será efetivada a entrega, sem que o
Estado requerente assuma o compromisso de:
I – não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido, salvo autorização
expressa do Supremo Tribunal Federal, em processo
de extradição supletiva a ser intentado;
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II – promover a detração do tempo de prisão que
o extraditando cumpriu no Brasil em razão do processo de extradição;
III – comutar em pena privativa de liberdade a
pena corporal ou pena de morte;
IV – não ser o extraditando entregue a terceiro
Estado que o reclame pelo mesmo fato que deu causa
à extradição, sem o consentimento do Brasil;
V – não considerar qualquer motivo político para
agravar a pena.
Parágrafo único. O compromisso a que se refere
este artigo será formalizado por meio de nota diplomática.
Art. 25. A entrega do extraditando será feita com
o produto, os objetos e os instrumentos do crime encontrados em seu poder, nos termos da lei brasileira.
Art. 26. O extraditando que, depois de entregue
ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e
vier a se homiziar no Brasil ou a transitar no território
nacional, será detido, após comunicação do Estado
requerente, e retornado a este sem outras formalidades, salvo na hipótese de violação das condições em
que a extradição foi concedida.
Art. 27. Salvo motivo de ordem pública, poderá
ser permitido pelo Ministro da Justiça o trânsito, no
território brasileiro, de pessoas extraditadas por Estados estrangeiros, bem assim a respectiva custódia,
mediante apresentação de documentos comprobatórios de concessão da medida.
CAPÍTULO III
Das disposições finais
Art. 28. A extradição passiva com tribunais internacionais, quando admitida, será regida por lei ou
tratado específico.
Art. 29. A extradição rege-se por esta Lei e pelos
acordos internacionais de que o Brasil é parte, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições mais favoráveis à cooperação jurídica internacional.
Parágrafo único. Em caso de prevalência desta
Lei, será exigida reciprocidade.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Fica revogado todo o Título IX (arts. 76 a
94) da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e Decreto-Lei n° 394, de 28 de abril de 1938.
Justificação
O presente projeto de lei objetiva solucionar controvérsias existentes na doutrina e na jurisprudência
relacionadas com o tema da extradição. Inspirado nas
práticas brasileira, estrangeira e internacional, a proposta busca “consolidar” essas experiências tendo em

Quarta-feira 18

JULHO
37459

atenção sobretudo a orientação do Supremo Tribunal
Federal (STF) no tocante à matéria. O assunto é momentoso e se relaciona com aspecto importante da
cooperação jurídica internacional: evitar que a fronteira
seja garantia da impunibilidade.
O instituto legal que rege a extradição no Brasil
dos dias de hoje é o Estatuto do Estrangeiro (Lei n°
6.815, de 19 de agosto de 1980). A presente proposta
incorpora, em linhas gerais, os avanços da jurisprudência do STF, fazendo algumas modificações aos termos
do Estatuto. O texto cuida da extradição ativa e passiva.
Evita-se, com isso tratamento em diplomas distintos. O
assunto fica, assim, disciplinado na mesma lei.
Outro aspecto relevante vincula-se à instituição
da autoridade central. Essa figura ocupa importante
papel em tratados relativos aos mais diferentes temas.
É instituto jurídico que concentra em um único órgão
as funções de representação e de ponto focal para as
comunicações entre suas congêneres. Nessa ordem
de ideias, o art. 1º outorga o papel de autoridade central ao Ministério da Justiça. Compreendeu-se que era
necessária a centralização para o melhor desempenho
das atividades de cooperação jurídica internacional no
domínio da extradição.
No projeto, a autoridade central possui papel relevante. No desempenho da função administrativa, é
encarregada do recebimento e encaminhamento das
solicitações de extradição, da verificação da adequação
formal, da solicitação de informações adicionais e do
recolhimento e transmissão de informação quanto ao
trâmite de pedido. Quando não for possível dar cumprimento a pedido de extradição, caberá à autoridade
central informar de imediato a autoridade requerente.
A proposição visa elucidar, também, as hipóteses
de extradição de nacionais. A Lei n° 6.815, de 1980,
estabelece a extradição de brasileiro naturalizado tão
só quando comprovada a prática de ilícito antes de
sua naturalização.
Já o art. 5º, LI, da Constituição Federal prescreve ainda situação em que fique comprovado o envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins. Ante a incerteza sobre a expressão “comprovado
envolvimento”, o STF indicou em mais de um julgado a
necessidade de regulamentação do dispositivo.
Assim, nos termos do projeto, a comprovação
de envolvimento de brasileiro naturalizado com tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins é caracterizada
por prova da materialidade e de indícios da autoria.
Com isso, resta superada corrente doutrinária e jurisprudencial que exigia a condenação penal transitada
em julgado.
O projeto introduz nova abordagem em relação à
exigência de dupla incriminação. Trata-se de requisito
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universalmente exigido. A proposta, no entanto, proclama a desnecessidade de exata correspondência
dos tipos penais. Essa circunstância há de facilitar a
execução dos pedidos de extradição. Assim, abre-se
também a possibilidade de que, mesmo na hipótese
de competência brasileira, as circunstâncias do caso
justifiquem a extradição para a efetividade do processo. Trata-se de incorporação do princípio do forum non
conveniens. Dessa forma, acolhe-se entre nós o princípio da efetividade, que autoriza o Brasil a declinar
sua competência.
O documento indica, também, a possibilidade
de o Supremo Tribunal Federal indeferir o pedido com
base no princípio da insignificância ou da bagatela
(minimis non curat praetor). Objetiva-se, com isso, evitar a movimentação, sempre onerosa, das máquinas
burocráticas tanto do Executivo quanto do Judiciário
para sancionar crimes que produzem escassa lesão
social. Não se deve confundir aqui esses crimes com
as hipóteses de “infrações penais de menor potencial
ofensivo” previstas na Lei n° 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre juizados especiais cíveis
e criminais.
Fica estabelecido, também, que a extradição
instrutória será concedida somente nas hipóteses em
que a pena seja superior a dois anos. Isto é distinto do
que estabelece o Estatuto do Estrangeiro atualmente
em vigor. Trata-se de harmonização com a legislação
brasileira que considera os crimes com pena inferior a
dois anos como de menor potencial ofensivo. Nas hipóteses de extradição executória, a pena a ser cumprida
deve ser igual ou superior a um ano. Isto se justifica
com base no princípio da efetividade.
Não se concederá a extradição quando a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei
brasileira ou a do Estado Requerente, antes da apresentação do pedido de extradição. A inovação aqui
está em que a prescrição deve ter ocorrido antes da
apresentação do pedido. Além disso, dispõe que não
se concederá extradição nas hipóteses de crime de
opinião ou crime político, nos termos do Estatuto do
Estrangeiro vigente.
O texto inova ao inserir redação relativa à negação
de pedidos de extradição com o objetivo de perseguir
ou punir o indivíduo por motivo de raça, sexo, religião,
nacionalidade, opinião política, ou mesmo em situações
em que tais fatos sirvam para agravar sua situação. O
enunciado reproduz a fórmula presente em acordos de
cooperação jurídica internacional, como por exemplo, a
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, adotada
em 2000). Outra inovação, é a recusa da extradição
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quando o atendimento à solicitação ofender a ordem
pública ou o interesse nacional.
De se destacar, ainda, o disposto no art. 8°, que
estabelece que não se concederá extradição quando: o processo no Estado estrangeiro não oferecer
garantias de procedimento criminal que respeite os
direitos humanos; as condições de cumprimento da
pena não estiverem em conformidade com as condições internacionalmente reconhecidas; ou ainda,
o Estado estrangeiro submeter o agente a tortura ou
tratamento desumano, cruel ou degradante. O artigo
está em consonância com as prescrições mais contemporâneas tanto do direito comparado quanto do
direito internacional.
Os crimes de genocídio, contra a humanidade
ou de guerra não são considerados crimes políticos.
Contudo, prevê-se a recusa de extradição por motivos humanitários relacionados à idade ou à saúde do
extraditando. As solicitações relacionadas a refugiados serão regidas por lei específica. Predominam, no
projeto, o princípio constitucional de prevalência dos
direitos humanos e o fundamento de preservação da
dignidade humana.
Seguindo esse modo de pensar, o projeto estabelece exceção à regra da necessidade de prisão do
extraditando até julgamento final do Supremo Tribunal
Federal. Nesse sentido, prescreve – após reiterar a
regra da imperiosidade de prisão do extraditando até
decisão final do Supremo –, a possibilidade de prisão
albergue ou domiciliar, ou até mesmo a liberdade,
proclamada pelo STF. Para tanto, o estrangeiro deve
residir legalmente no Brasil e seus antecedentes e as
circunstâncias que revestem o caso assim recomendem.
A proposição prevê, seguindo as melhores práticas dos Estados, a possibilidade de apresentação
excepcional de pedido de prisão preventiva pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
Cuida-se de hipótese que demandava regulamentação.
Todavia, o pedido deverá ser ratificado pelo Estado
Requerente em no máximo três dias a partir da prisão
do extraditando.
Outra inovação importante é a introdução em
nosso ordenamento jurídico da possibilidade de extradição consentida. É consabido que a extradição só
será concedida com consentimento prévio do Supremo
Tribunal Federal. Acresça-se, agora, exceção à regra
para os casos em que o próprio extraditando consinta
com sua extradição. Nesse caso, o processo de extradição será facilitado. O extraditando, no entanto,
deverá ser assistido por advogado e advertido de que
tem direito ao processo judicial de extradição. O caso
será decidido apenas com decisão singular do relator
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sem a necessidade de pronunciamento da Turma do
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, o projeto acrescenta às condições para
entrega ao Estado Requerente a necessidade de garantia de devolução para o Brasil de brasileiro naturalizado
para cumprimento de pena ou medida que lhe venha
a ser aplicada, salvo se essa pessoa se opuser à devolução mediante declaração expressa. Essa garantia
deverá ser formalizada por meio de nota diplomática.
Sala das Sessões, Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de
Imigração.
ESTA LEI FOI REPUBLICADA PELA DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.964, DE
09.12.1981.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
(...)
TÍTULO IX
Da Extradição
Art 75. A extradição poderá ser concedida quando
o governo requerente se fundamentar em convenção,
tratado ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.
Art. 76. A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado,
ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 77. Não se concederá a extradição quando:
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I – se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição
dessa nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido;
II – o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;
III – o Brasil for competente, segundo suas leis,
para julgar o crime imputado ao extraditando;
IV – a lei brasileira impuser ao crime a pena de
prisão igual ou inferior a 1 (um) ano;
V – o extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil
pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;
VI – estiver extinta a punibilidade pela prescrição
segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;
VII – o fato constituir crime político; e
VIII – o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção.
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§ 1° A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração
da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo
ao delito político, constituir o fato principal.
§ 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do caráter da infração.
§ 3° O Supremo Tribunal Federal poderá deixar
de considerar crimes políticos os atentados contra
Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem,
seqüestro de pessoa, ou que importem propaganda
de guerra ou de processos violentos para subverter a
ordem política ou social.
Art. 78. São condições para concessão da extradição: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I – ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando
as leis penais desse Estado; e
II – existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por
Juiz, Tribunal ou autoridade competente do Estado
requerente, salvo o disposto no artigo 82.
Art. 79. Quando mais de um Estado requerer a
extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá
preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. (Renumerado pela Lei nº 6.964,
de 09/12/81)
§ 1º Tratando-se de crimes diversos, terão preferência, sucessivamente:
I – o Estado requerente em cujo território haja sido
cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira;
II – o que em primeiro lugar houver pedido a
entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes
for idêntica; e
III – o Estado de origem, ou, na sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.
§ 2º Nos casos não previstos decidirá sobre a
preferência o Governo brasileiro.
§ 3º Havendo tratado ou convenção com algum
dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas
no que disserem respeito à preferência de que trata
este artigo.
§ 3º Havendo tratado ou convenção com algum
dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no
que disserem respeito à preferência de que trata este
artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 80. A extradição será requerida por via diplomática ou, na falta de agente diplomático do Estado
que a requerer, diretamente de Governo a Governo,
devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica
ou a certidão da sentença condenatória, da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida
por Juiz ou autoridade competente. Esse documento
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ou qualquer outro que se juntar ao pedido conterá
indicações precisas sobre o local, data, natureza e
circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição. (Renumerado pela Lei
nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º O encaminhamento do pedido por via diplomática confere autenticidade aos documentos.
§ 2º Não havendo tratado ou convenção que disponha em contrário, os documentos indicados neste
artigo serão acompanhados de versão oficialmente
feita para o idioma português no Estado requerente.
§ 2º Não havendo tratado que disponha em
contrário, os documentos indicados neste artigo serão acompanhados de versão oficialmente feita para
o idioma português no Estado requerente. (Redação
dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 81. O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará
a prisão do extraditando colocando-o à disposição do
Supremo Tribunal Federal. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 82. Em caso de urgência, poderá ser ordenada a prisão preventiva do extraditando desde que
pedida, em termos hábeis, qualquer que seja o meio
de comunicação, por autoridade competente, agente
diplomático ou consular do Estado requerente. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º O pedido, que noticiará o crime cometido,
deverá fundamentar-se em sentença condenatória,
auto de prisão em flagrante, mandado de prisão, ou,
ainda, em fuga do indiciado.
§ 2º Efetivada a prisão, o Estado requerente
deverá formalizar o pedido em noventa dias, na conformidade do artigo 80.
§ 3º A prisão com base neste artigo não será
mantida além do prazo referido no parágrafo anterior,
nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato sem que
a extradição haja sido formalmente requerida.
Art. 83. Nenhuma extradição será concedida
sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência,
não cabendo recurso da decisão. (Renumerado pela
Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 84. Efetivada a prisão do extraditando (artigo
81), o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal
Federal. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo
admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem
a prisão albergue.
Art. 85. Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e,
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conforme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se
não o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez
dias para a defesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964,
de 09/12/81)
§ 1º A defesa versará sobre a identidade da
pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos
apresentados ou ilegalidade da extradição.
§ 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do Procurador-Geral
da República, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta no prazo improrrogável de
60 (sessenta) dias, decorridos os quais o pedido será
julgado independentemente da diligência.
§ 3º O prazo referido no parágrafo anterior correrá da data da notificação que o Ministério das Relações Exteriores fizer à Missão Diplomática do Estado
requerente.
Art. 86. Concedida a extradição, será o fato comunicado através do Ministério das Relações Exteriores
à Missão Diplomática do Estado requerente que, no
prazo de sessenta dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. (Renumerado
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 87. Se o Estado requerente não retirar o
extraditando do território nacional no prazo do artigo
anterior, será ele posto em liberdade, sem prejuízo
de responder a processo de expulsão, se o motivo da
extradição o recomendar. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 88. Negada a extradição, não se admitirá
novo pedido baseado no mesmo fato. (Renumerado
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 89. Quando o extraditando estiver sendo
processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por
crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão
do processo ou do cumprimento da pena, ressalvado,
entretanto, o disposto no artigo 67. (Renumerado pela
Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará igualmente adiada se a efetivação da medida puser
em risco a sua vida por causa de enfermidade grave
comprovada por laudo médico oficial.
Art. 90. O Governo poderá entregar o extraditando ainda que responda a processo ou esteja condenado por contravenção. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 91. Não será efetivada a entrega sem que
o Estado requerente assuma o compromisso: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I – de não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido;
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II – de computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição;
III – de comutar em pena privativa de liberdade
a pena corporal ou de morte, ressalvados, quanto à
última, os casos em que a lei brasileira permitir a sua
aplicação;
IV – de não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e
V – de não considerar qualquer motivo político,
para agravar a pena.
Art. 92. A entrega do extraditando, de acordo
com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime
encontrados em seu poder. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando.
Art. 93. O extraditando que, depois de entregue
ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e
homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido
mediante pedido feito diretamente por via diplomática,
e de novo entregue sem outras formalidades. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 94. Salvo motivo de ordem pública, poderá
ser permitido, pelo Ministro da Justiça, o trânsito, no
território nacional, de pessoas extraditadas por Estados estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda,
mediante apresentação de documentos comprobatórios de concessão da medida. (Renumerado pela Lei
nº 6.964, de 09/12/81)
(...)
DECRETO-LEI Nº 394, DE 28 DE ABRIL DE 1938
Regula a extradição
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Em nenhum caso será concedida a extradição de brasileiros requisitada por Estado estrangeiro. O Governo Federal continuará, porém, a requisitar
aos Estados estrangeiros a extradição de brasileiros,
na forma de direito.
§ 1º Não será igualmente concedida a extradição de brasileiros naturalizados antes da perpetração
do crime.
§ 2º Negada a extradição de brasileiro, este será
julgado no país, se o fato contra ele arguido constituir
infração segundo a lei brasileira. Se a pena estipulada na lei brasileira for mais grave do que a do Estado
requerente, será a mesma reduzida nesta medida.
Do mesmo modo proceder-se-á quando for o
caso, se negada a extradição do estrangeiro.
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§ 3º Nos casos do parágrafo anterior, serão solicitados ao Governo requerente os elementos de convicção para o processo e julgamento, sendo-lhe depois
comunicada a sentença ou resolução definitiva.
Art. 2º Não será, tambem, concedida a extradição
nos seguintes casos:
I – Quando não se tratar de infração segundo a
lei brasileira ou a do Estado requerente.
II – Quando o Brasil for competente, segundo
suas leis, para julgar a infração.
III – Quando a lei brasileira impuser, pela infração, pena de prisão inferior a um ano compreendidas
a tentativa, co-autoria e cumplicidade.
IV – Quando o extraditando estiver sendo processado ou já tiver sido condenado ou absolvido no Brasil,
pelo mesmo fato que determinar o pedido.
V – Quando se tiver verificado a prescrição, segundo a lei do Estado requerente ou a brasileira.
VI – Quando o extraditando tiver de responder, no
país requerente, perante tribunal ou juizo de exceção.
VII – Quando a infração for:
a) puramente militar;
b) contra a religião;
c) crime político ou de opinião.
§ 1º A alegação do fim ou motivo político não
impedirá a extradição, quando o fato constituir, principalmente, uma infração comum da lei penal ou quando o crime comum, conexo dos referidos no inciso VII,
constituir o fato principal.
§ 2º Não se consideram crimes políticos os atentados contra chefes de Estado ou qualquer pessoa
que exerça autoridade, nem os atos de anarquismo,
terrorismo e sabotagem, ou que importem propaganda
de guerra ou de processos violentos para subverter a
ordem política ou social.
§ 3º Caberá exclusivamente ao Supremo Tribunal
Federal a apreciação do carater da infração.
Art. 3º A extradição só será concedida, si a infração tiver sido cometida no território do Estado requerente ou quando se lhe aplicarem as suas leis penais.
Art. 4º A extradição alcança os processados ou
condenados como autores, cúmplices ou encobridores da infração.
Art. 5º A detenção ou prisão do extraditando deverá estar autorizada pelo juiz ou tribunal competente
do Estado requerente, se não houver sentença final,
que deverá ser de privação de liberdade.
Art. 6º Quando vários Estados requererem a
extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá
preferência o pedido daquele, em cujo território a infração foi cometida.
§ 1º Tratando-se de fatos diversos:
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a) o que versar sobre a infração mais grave, segundo a lei brasileira;
b) o do Estado que em primeiro lugar tiver solicitado a entrega, no caso de igual gravidade; se os
pedidos forem simultâneos, o Estado de origem ou, na
sua falta, o do domicílio.
Nos demais casos, a preferência fica ao arbítrio
do Governo Brasileiro.
§ 2º Na hipótese do § 1º, poderá ser estipulada
a condição de entrega ulterior aos outros requerentes.
§ 3º Havendo tratado com algum dos Estados
solicitantes, as suas estipulações prevalecerão no
que diz respeito à preferência de que trata este artigo.
Art. 7º A extradição será solicitada por via diplomática ou, na falta de agente diplomático do Estado
requerente, diretamente, de Governo a Governo, sendo o pedido acompanhado de cópia ou traslado autêntico da sentença de condenação, ou das decisões
de pronúncia ou prisão preventiva, proferidas por juiz
competente. Estas peças deverão conter a indicação
precisa do fato incriminado, o lugar e a data em que foi
cometido, e cópia dos textos de lei aplicavel à espécie,
inclusive dos referentes à prescrição da ação ou da
pena, bem como dados antecedentes necessários à
comprovação da identidade do indivíduo reclamado.
Parágrafo único. O trânsito do pedido por via diplomática constitue prova bastante da autenticidade
dos documentos apresentados.
Art. 8º O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao da Justiça e Negócios Interiores,
o qual providenciará para a detenção do extraditando
e sua apresentação ao Supremo Tribunal Federal.
Art. 9º Em caso de urgência, e havendo reciprocidade de tratamento, poderá ser concedida a prisão
preventiva do extraditando, mediante simples requisição, feita por qualquer meio, inclusive via telegráfica,
telefônica ou radioelétrica, por qualquer autoridade
competente do Estado requerente ou agente diplomático ou consular do mesmo Estado.
A requisição será baseada na invocação de sentença de condenação, auto de prisão em flagrante ou
mandato de prisão, ou ainda fuga do indiciado após o
crime ou a condenação, e indicará a infração cometida.
Dentro do prazo de sessenta dias contados da
data em que for recebida a requisição, o Estado requerente deverá apresentar o pedido formal de extradição,
acompanhado dos documentos indicados ao art. 7º.
A prisão não será mantida alem do dito prazo
nem se admitirá novo pedido de prisão, pelo mesmo
fato, sem o pedido formal de extradição, devidamente
instruído.
Art. 10. Nenhum pedido de extradição será atendido sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal
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Federal sobre a legalidade e procedência do mesmo,
bem como sobre o carater da infração, na forma do
art. 2º § 3º.
Efetuada a detenção do extraditando, serão todos
os documentos referentes ao pedido enviado àquele
Tribunal, de cuja decisão não caberá recurso. A defesa
do extraditando só poderá consistir em não ser a pessoa reclamada, nos defeitos de forma de documentos
apresentados, e na ilegalidade da extradição.
§1º. O ministro designado para relatar o processo perante o Tribunal determinará o interrogatório do
extraditando, dando-lhe curador, se for o caso, ou advogado se o não tiver, e concedendo o prazo de cinco
dias para a defesa.
§ 2º. Quando, por vício de forma ou ausência de
documento essencial, o pedido deve ser denegado, o
Tribunal, a requerimento do procurador geral da República, poderá converter o julgamento em diligência para
o fim de ser o pedido corrigido ou completado no prazo
improrrogavel de quarenta e cinco (45) dias, contados
da sua apresentação ao próprio Tribunal. Findo esse
prazo, o processo será julgado definitivamente, tenha
ou não sido realizada a diligência.
§ 3º. Negada a extradição de um indivíduo, não
poderá ser de novo solicitada a entrega deste pelo
mesmo fato a ele imputado.
Art. 11. Quando o inculpado contra o qual for feito o pedido estiver sendo processado ou estiver sujeito a cumprimento de pena de prisão ou de pena que
nesta se resolva, por fato diverso, praticado no Brasil,
a extradição será decidida na forma desta lei, mas a
entrega só se fará efetiva, depois de findo o processo
ou, do extinta a pena.
Parágrafo único. A entrega ficará, igualmente adiada, sem prejuízo da efetividade da extradição, quando
enfermidade grave impedir que, sem perigo de vida,
se proceda ao transporte do extraditado.
Art. 12, A entrega não será efetuada sem que o
Estado requerente assuma os compromissos seguintes:
a) não ser detido o extraditado em prisão nem
julgado por infração diferente da que haja motivado
a extradição e cometida antes desta, salvo se livre e
expressamente consentir em ser julgado ou, se permanecer em liberdade, no território desse Estado, um
mês depois de julgado e absolvido por aquela infração,
ou de cumprida a pena de privação de liberdade que
lhe tenha sido importa;
b) não concorrer o fim ou motivo político, militar
ou religioso para agravar a penalidade;
c) computar-se o tempo da detenção, no Brasil,
do extraditado, no de prisão preventiva, quando este
se tenha de levar em conta;
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d) comutar-se na de prisão a pena de morte ou
corporal com que seja punida a infração;
e) não ser o extraditado, sem consentimento do
Brasil, entregue a terceiro Estado que o reclame, com
a mesma ressalva na letra a.
Art. 13. A entrega do extraditado será feita com
todos os objetos que se encontrarem em seu poder,
quer sejam produto da infração, quer se trate de peças que possam servir para a prova da mesma, tanto
quanto for praticavel, de acordo com as leis brasileiras,
e respeitados os direitos de terceiros.
Parágrafo único. A entrega dos objetos a que se
refere o artigo anterior poderá ser feita, se o pedir o
Estado requerente da extradição, ainda que o inculpado venha a morrer ou desaparecer.
Art. 14. As despesas com a detenção ou entrega
correrão por conta do Estado requerente, mas este não
terá que dispender importância alguma com os serviços que prestarem os empregados públicos pagos
pelo Governo brasileiro.
Art. 15. O trânsito, no Brasil, da pessoa extraditada entre dois outros países e de seus guardas será
permitida mediante a apresentação do exemplar original ou de uma cópia autêntica do documento que
conceda a extradição, salvo se a isso se opuserem
graves motivos de ordem pública.
Art. 16. Concedida a extradição, se dentro de (20)
vinte dias da data da comunicação de ficar o extraditando á disposição do Estado requerente não o tiver
remetido o respectivo agente diplomático para o país
requerente, dar-se-lhe-á liberdade e não será de novo
preso pelo mesmo motivo da extradição
Art. 17. Poderão ser processados e julgados, ainda que ausentes, os brasileiros e estrangeiros que, em
território estrangeiro, perpetrem crimes:
a) contra a existência, a segurança ou integridade do Estado e a estrutura das instituições, e contra
a economia popular;
b) de moeda falsa, contrabando, peculato e falsidade.
Art. 18. Poderá ser processado e julgado no Brasil
o nacional ou estrangeiro que, em território estrangeiro,
perpetrar crime contra brasileiro e ao qual comine a lei
brasileira pena de prisão de dois (2) anos, no mínimo.
§ 1°. O processo contra o nacional ou estrangeiro,
nesse caso, só será iniciado mediante requisição do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores ou queixa
da parte, quando, nos casos em que a extradição é
permitida, não for ela solicitada pelo Estado em cujo
território for cometida a infração.
§ 2º. Não serão levados a efeito o processo e o
julgamento pelos crimes referidos neste artigo, se os
criminosos já houverem sido, em país estrangeiro, ab-
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solvidos, punidos ou perdoados por tais crimes ou se
o crime já estiver prescrito, segundo a lei mais favoravel. O processo e julgamento não serão obstados por
sentença ou qualquer ato de autoridade estrangeira.
Todavia, será computado no tempo de pena a prisão
que no estrangeiro tiver, por tais crimes, sido cumprida.
Art. 19. O extraditado que, depois de entregue
ao Estado requerente e durante o processo e o julgamento, conseguir escapar à ação da justiça e se refugiar no Brasil ou por ele passar, será detido mediante
requisição direta ou por via diplomática, e novamente
entregue, sem outras formalidades.
Art. 20. Quando se tratar de indivíduo reclamado pela justiça brasileira e refugiado em país estrangeiro, o pedido de extradição deverá ser transmitido
ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que e
examinará e, se o julgar procedente, o encaminhará
ao Ministério das Relações Exteriores, para os fins
convenientes, fazendo-o acompanhar de cópia dos
textos da lei brasileira referentes ao crime praticado,
à pena aplicavel e á sua prescrição, e de dados ou informações que esclareçam devidamente o pedido. Em
casos de urgência, o Ministério da Justiça e Negócios
Interiores solicitará as necessárias providências ao
das Relações Exteriores, para que este paça a prisão
preventiva do extraditando.
Quando, em virtude de tratado, a país estrangeiro
o permitir, as autoridades judiciárias ou administrativas dos Estados poderão diretamente solicitar a prisão
provisória do extraditando ás autoridades competentes
do referido país. Nesse caso, porém, deverão imediatamente levar o fato ao conhecimento do Ministério da
Justiça, que o encaminhará ao das Relações Exteriores, para que confirme o pedido pelos meios regulares.
Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação; revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1938, 117º da Independência e 50º da República. – Getulio Vargas,
Francisco Campos.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 270, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, para modificar a tributação das atividades de produção cinematográfica, audiovisual, artística e cultural no
Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas
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Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 3º e 18 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
§ 14. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas
receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do caput ou no § 2º, conforme o
caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes
da exportação de mercadorias, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico
prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e
de serviços relacionados às atividades descritas no inciso XV do § 5º-B do art. 18, desde
que as receitas de exportação de que tratam
esse artigo também não excedam os referidos
limites de receita bruta anual.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 18. ..........................................................
........................................................................
VI – as receitas decorrentes da exportação de
serviços relacionados às atividades de produção cinematográfica, audiovisual, artística e
cultural, sua exibição ou apresentação no exterior, inclusive no caso de música, literatura,
artes cênicas, artes visuais, cinematográficas
e audiovisuais.
........................................................................
§ 12. Na apuração do montante devido no mês
relativo a cada tributo, o contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos IV e V a
VI do § 4º deste artigo terá direito a redução
do valor a ser recolhido na forma do Simples
Nacional calculada nos termos dos §§ 13 e
14 deste artigo.
........................................................................
§ 14. A redução no montante a ser recolhido do
Simples Nacional no mês relativo aos valores
das receitas de que tratam os incisos IV, V e
VI do § 4o deste artigo corresponderá:
........................................................................
III – no caso de serviços prestados pelo contribuinte, relacionados às atividades descritas
no inciso XV do § 5º-B do art. 18:
a) ao percentual que incidiria sobre o montante
total de receita, caso não houvesse nenhuma
redução, previsto no Anexo III desta Lei Com-
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plementar, relativo à COFINS, aplicado sobre a
respectiva parcela de receita referida no inciso
VI do § 4o deste artigo;
b) ao percentual que incidiria sobre o montante
total de receita, caso não houvesse nenhuma
redução, previsto no Anexo III desta Lei Complementar, relativo à Contribuição para o PIS/
PASEP, aplicado sobre a respectiva parcela de
receita referida no inciso VI do § 4o deste artigo;
c) ao percentual que incidiria sobre o montante
total de receita, caso não houvesse nenhuma
redução, previsto no Anexo III desta Lei Complementar, relativo ao ISS, aplicado sobre a
respectiva parcela de receita referida no inciso
VI do § 4o deste artigo.
...............................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao de
sua publicação.
Justificação
A proposição que ora submetemos ao aprimoramento e deliberação do Congresso Nacional tem
a finalidade de, ao mesmo tempo em que se corrige
uma imperdoável falha da política de exportação, fazer
justiça ao setor cultural brasileiro.
Com efeito, a legislação tributária, fortemente
voltada para incentivar a exportação de bens físicos,
praticamente ignora o potencial de exportação de serviços culturais, deixando-a ao largo de exonerações e
benefícios copiosamente estabelecidos para os bens
materiais.
Neste projeto, nada mais se faz que incluir, ao lado
das mercadorias, os serviços decorrentes das atividades de produção cinematográfica, audiovisual, artística
e cultural, sua exibição ou apresentação no exterior,
inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas,
artes visuais, cinematográficas e audiovisuais, de tal
maneira que as empresas dedicadas a estas atividades, enquadradas no SIMPLES NACIONAL, possam
também se beneficiar do mesmo tratamento tributário.
Trata-se de criar um instrumento legal para tentar
reverter a timidez de nosso país em conquistar consumidores culturais além-fronteiras. Nesse campo, não
é exagero dizer que padecemos de certo complexo
de inferioridade, provavelmente causado pela secular
inundação do nosso mercado interno com produção
cultural alienígena – o que é pior – nem sempre de
boa qualidade e, às vezes, francamente predatória.
Essa avassaladora invasão, ao mesmo tempo
em que molda a mente das pessoas e condiciona os
consumidores, esmaga a produção interna pelo bru-
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tal estreitamento do mercado. O Brasil, ao receber de
fronteiras abertas a produção externa, fornece-lhe escala econômica para, em círculo vicioso, permitir-lhe
produzir mais e mais com menores custos, aumentando sempre mais o fluxo de entrada. Ao mesmo tempo,
isso subtrai o nosso próprio mercado e inviabiliza a
escala econômica.
Muitos criticam a política de subsídios culturais,
reclamando da ausência de produtores afeitos ao risco
de investimento próprio. Entretanto, a enorme distorção mercadológica, consolidada por décadas, decreta
que essa é a maneira correta de sustentar um mínimo
de geração, distribuição e consumo cultural de matriz
nacional.
Com esse projeto, simplesmente colocando a
exportação de bens culturais ao lado de bens físicos,
pretende-se abrir uma janela de oportunidade para
ampliação de mercado – portanto, de escala econômica, esperando que, num segundo momento, o próprio
mercado interno possa ser viabilizado de maneira mais
independente do subsídio oficial.
Sala das Sessões, – Senador Cássio Cunha
Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º da
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011.)
Mensagem de veto
Texto anterior a republicação
Vigência
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO II
Da Definição de Microempresa
e de Empresa de Pequeno Porte
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar,
consideram-se microempresas ou empresas de peque-

Quarta-feira 18

JULHO
37467

no porte a sociedade empresária, a sociedade simples,
a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
§ 14. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas
no mercado interno até o limite previsto no inciso II do
caput ou no § 2o, conforme o caso, e, adicionalmente,
receitas decorrentes da exportação de mercadorias,
inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico
prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde
que as receitas de exportação também não excedam
os referidos limites de receita bruta anual.
CAPÍTULO IV
Dos Tributos e Contribuições
Seção III
Das Alíquotas e Base de Cálculo
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 4o O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento:
§ 12. Na apuração do montante devido no mês
relativo a cada tributo, o contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos IV e V do § 4o deste artigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na
forma do Simples Nacional calculada nos termos dos
§§ 13 e 14 deste artigo.
§ 14. A redução no montante a ser recolhido do
Simples Nacional no mês relativo aos valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4o deste
artigo corresponderá:
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 271, DE 2012
Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências, para limitar em 15% (quinze por
cento) do valor inicial atualizado do contrato
tanto os acréscimos quanto as supressões
em obras, serviços ou compras.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 65............................................................
........................................................................
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 15% (quinze por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
...............................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A possibilidade hoje existente de que se amplie
o valor inicial dos contratos em até 25% no caso de
obras, serviços ou compras, e em até 50% quando se
tratar de reforma de edifício ou de equipamento é uma
brecha para malversar o dinheiro público. Administradores ímprobos e fornecedores desonestos fazem uso
do permissivo para lesar os cofres públicos. É quase
uma certeza que qualquer contrato será aditado para
aumentar seu valor inicial, usando-se integralmente o
limite hoje permitido pela Lei de Licitações e Contratos.
O administrador precisa planejar adequadamente a contratação, não sendo cabível que sempre lance
mão da ampliação quantitativa do objeto licitado. O
princípio do planejamento precisa ser rigorosamente
obedecido no momento de definição da obra, bem ou
serviço a ser contratado.
Este Projeto de Lei veda o uso de aditivos contratuais para aumentar excessivamente o valor inicial
atualizado do contrato. A limitação em 15% para reduções e aumentos é compatível com uma Administração Pública moderna e que prima por planejar os
seus gastos.
Não foi sem razão a estipulação do percentual de
variação em 15%. A Resolução CONFEA nº 361, de
10 dezembro de 1991, que dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, estabelece que um projeto
básico deve “definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o
tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais
ou menos 15%” (art. 3º, f).
Ao mesmo tempo que pretendemos instar o Poder
Público a planejar melhor, procuramos impedir o uso
irresponsável do permissivo atualmente existente no
§ 1º do art. 65 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. As faixas possíveis de ampliação do valor
contratual de 25% (para obras, serviços ou compras)
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e de 50% (para reformas de edifício ou de equipamento) têm sido usadas de forma muito irresponsável. Arriscamo-nos a dizer que esse uso chega a ser
criminoso, em desprezo do melhor interesse público
e em prejuízo da Administração, sangrando o erário.
O planejamento está sendo privilegiado. Propomos redução não apenas para os acréscimos, mas
também para as reduções do montante contratado.
Tanto uns quanto outros não poderão ser promovidos
unilateralmente pelo Poder Público em mais do que
quinze pontos percentuais do valor atualizado do contrato. Que sejam feitos verdadeiros projetos básicos,
condizentes com o título que recebem e aptos para,
realmente, servir de base para uma contratação. Da
mesma forma, projetos executivos devem ser realistas
e espelhar a dedicação do administrador em realizar
trabalho sério de pesquisa e planificação. A sociedade
precisa que os gestores públicos dediquem verdadeira
atenção aos princípios do planejamento, da eficiência
e da economicidade.
Por certo, havendo excepcional necessidade de
reajuste superior ao que ora se autoriza, poder-se-á lançar mão do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Confiando em que os Senhores Senadores reconheçam o cunho moralizador deste Projeto de Lei,
pedimos apoio para a sua aprovação. – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
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ções e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma
de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução
de obra ou serviço;
d) (VETADO).
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa.)

Quarta-feira 18

JULHO
37469

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 272, DE 2012
Altera o art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladores e dá outras providências, para estender,
de quatro meses para um ano, o período de
quarentena a que está sujeito o ex-dirigente
de agência reguladora.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 8º da Lei nº 9.986, de 18
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se o § 3º:
“Art. 8o O ex-dirigente fica impedido para o
exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva
agência, por um período de um ano, contado
da exoneração ou do término do seu mandato.
........................................................................
§ 3o (Revogado).
...............................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os agentes públicos que, em razão do exercício
de determinada função, têm acesso a informações
privilegiadas, devem manter-se afastados das entidades privadas que podem ser beneficiadas por essas
informações.
Essa tese, largamente disseminada no Brasil
e em outros países, já foi abrigada entre nós, tendo
alcançado estatura constitucional. Entretanto, permanece carente de integração legislativa. Observe-se o
que diz a nossa Carta Magna, desde a promulgação
da Emenda Constitucional n.º 19, em 4 de junho de
1988, na forma que deu ao § 7º do art. 37 da Constituição, verbis:
§ 7º A Lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou indireta que possibilite o acesso a
informações privilegiadas.
Por seu turno, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da
administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências”, contempla, no inciso VIII do
seu art. 9º, que tipifica os atos de improbidade administrativa, a seguinte infração:
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Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta
Lei, e notadamente:
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer
atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a
atividade;
Está claro que as disposições da Lei da Improbidade Administrativa aplicam-se, como referido no inciso VIII do art. 9º, aos agentes públicos em atividade.
Não se aplica aos agentes públicos que já deixaram
o cargo, emprego ou função.
Em face disso, propomos, mediante este projeto
de lei, com o propósito de viabilizar a aplicação desses
dispositivos aos ex-diretores das agências reguladoras,
que os mesmos se mantenham vinculados às agência
durante o período em que lhes são impostas as vedações a que se refere esta proposição.
Importa assinalar que o ilícito a que se refere
esta proposição, em seu art. 1º, consuma-se com a
mera ocupação do cargo na empresa sob fiscalização
da agência. Como afirma Wolgran Junqueira Ferreira,
em sua obra “Enriquecimento Ilícito dos Servidores
Públicos no Exercício da Função”, em que comenta a
Lei de Improbidade Administrativa:
Não é necessário que em tais funções tenha
praticado o ilícito, pois basta tenha a oportunidade de
fazê-lo. É mister que fique bem claro que o impedimento se dirige ao agente público de prestar serviços
a terceiro, quando ele, no exercício funcional, possa
favorecer àquele que lhe contratou; deve haver estrita
correlação entre o exercício funcional e a possibilidade
de benefício a quem o agente público presta serviços
particulares.
Portanto, a ilicitude consiste no fato de o servidor – ou, na hipótese do presente projeto, o ex-diretor
de agência reguladora – ocupar cargo, emprego ou
função ou prestar, direta ou indiretamente, qualquer
tipo de serviço a empresa que a sua agência fiscaliza
e controla, por dever legal.
Consideramos a proposição, que ora submetemos
ao exame dos eminentes pares, parte do esforço que
a sociedade brasileira tem desenvolvido para afirmar,
na Administração Pública, o princípio constitucional
da moralidade.
Qualquer observador de nossa realidade política
e administrativa há de convir quanto à necessidade de
que se estabeleçam instrumentos legais que tornem
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possível alcançarmos, mediante a afirmação da moralidade e dos demais princípios constitucionais, uma
melhor qualidade dos serviços públicos prestados aos
brasileiros.
Esse é o sentido do presente projeto, para cuja
aprovação solicitamos o apoio dos eminentes pares.
Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000.
Mensagem de Veto
Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras
providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o As Agências Reguladoras terão suas relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943, e legislação trabalhista correlata,
em regime de emprego público. (Vide Lei nº 10.871,
de 2004) (Eficácia suspensa por concessão de liminar
até o julgamento final da ADIN 2310)
Art. 2o Ficam criados, para exercício exclusivo
nas Agências Reguladoras, os empregos públicos de
nível superior de Regulador, de Analista de Suporte
à Regulação, os empregos de nível médio de Técnico
em Regulação e de Técnico de Suporte à Regulação,
os cargos efetivos de nível superior de Procurador, os
Cargos Comissionados de Direção – CD, de Gerência Executiva – CGE, de Assessoria – CA e de Assistência – CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos
– CCT, constantes do Anexo I. (Vide Art. 24) (Eficácia
suspensa por concessão de liminar até o julgamento
final da ADIN 2310)
Art. 2o Ficam criados, para exercício exclusivo
nas Agências Reguladoras, os cargos Comissionados
de Direção - CD, de Gerência Executiva - CGE, de
Assessoria - CA e de Assistência - CAS, e os Cargos
Comissionados Técnicos - CCT, constantes do Anexo I
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 10.871, de 2004)
Parágrafo único. É vedado aos empregados, aos
requisitados, aos ocupantes de cargos comissionados
e aos dirigentes das Agências Reguladoras o exercício
de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa, ou direção político-partidária,
excetuados os casos admitidos em lei. (Eficácia suspensa por concessão de liminar até o julgamento final
da ADIN 2310)
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Art. 3o Os Cargos Comissionados de Gerência
Executiva, de Assessoria e de Assistência são de livre
nomeação e exoneração da instância de deliberação
máxima da Agência.
Art. 4o As Agências serão dirigidas em regime
de colegiado, por um Conselho Diretor ou Diretoria
composta por Conselheiros ou Diretores, sendo um
deles o seu Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente.
Art. 5o O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros,
de reputação ilibada, formação universitária e elevado
conceito no campo de especialidade dos cargos para
os quais serão nomeados, devendo ser escolhidos
pelo Presidente da República e por ele nomeados,
após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Presidente ou o Diretor-Geral
ou o Diretor-Presidente será nomeado pelo Presidente
da República dentre os integrantes do Conselho Diretor
ou da Diretoria, respectivamente, e investido na função
pelo prazo fixado no ato de nomeação.
Art. 6o O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá o prazo fixado na lei de criação de cada
Agência.
Parágrafo único. Em caso de vacância no curso
do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no art. 5o.
Art. 7o A lei de criação de cada Agência disporá
sobre a forma da não-coincidência de mandato.
Art. 8o Terminado o mandato, o ex-dirigente ficará
impedido, por um período de quatro meses, contado
da data do término do seu mandato, de prestar qualquer tipo de serviço no setor público ou a empresa
integrante do setor regulado pela Agência.
Art. 8o O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no
setor regulado pela respectiva agência, por um período de quatro meses, contados da exoneração ou do
término do seu mandato. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 1o Inclui-se no período a que se refere o caput
eventuais períodos de férias não gozadas.
§ 2o Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à Agência, fazendo jus a remuneração
equivalente à do cargo de direção que exerceu, sendo assegurado, no caso de servidor público, todos os
direitos como se estivesse em efetivo exercício das
atribuições do cargo.
§ 2o Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará
vinculado à agência, fazendo jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exer-
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ceu e aos benefícios a ele inerentes. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo ao ex-dirigente exonerado a pedido, se este já tiver cumprido
pelo menos seis meses do seu mandato.
§ 4o Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-dirigente que
violar o impedimento previsto neste artigo.
§ 4o Incorre na prática de crime de advocacia
administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-dirigente que violar o impedimento previsto neste artigo,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, administrativas e civis. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.216-37, de 2001)
§ 5o Na hipótese de o ex-dirigente ser servidor
público, poderá ele optar pela aplicação do disposto
no § 2o, ou pelo retorno ao desempenho das funções
de seu cargo efetivo ou emprego público, desde que
não haja conflito de interesse. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.216-37, de 2001)
Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente
perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar.
Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras condições para a perda do mandato.
Art. 10. O regulamento de cada Agência disciplinará a substituição dos Conselheiros e Diretores em
seus impedimentos ou afastamentos regulamentares
ou ainda no período de vacância que anteceder a nomeação de novo Conselheiro ou Diretor.
Art. 11. Na Agência em cuja estrutura esteja prevista a Ouvidoria, o seu titular ocupará o cargo comissionado de Gerência Executiva – CGE II.
Parágrafo único. A lei de criação da Agência definirá as atribuições do Ouvidor, assegurando-se-lhe
autonomia e independência de atuação e condição
plena para desempenho de suas atividades.
Art. 12. A investidura nos empregos públicos do
Quadro de Pessoal Efetivo das Agências dar-se-á por
meio de concurso público de provas ou de provas e
títulos, conforme disposto em regulamento próprio de
cada Agência, com aprovação e autorização pela instância de deliberação máxima da organização. (Vide
Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)
§ 1o O concurso público poderá ser realizado para
provimento efetivo de pessoal em classes distintas de
um mesmo emprego público, conforme disponibilidade
orçamentária e de vagas. (Eficácia suspensa por concessão de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)
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§ 2o O concurso público será estabelecido em
edital de cada Agência, podendo ser constituído das
seguintes etapas:
I – provas escritas;
II – provas orais; e
III – provas de título.
§ 3o O edital de cada Agência definirá as características de cada etapa do concurso público, os requisitos
de escolaridade, formação especializada e experiência
profissional, critérios eliminatórios e classificatórios,
bem como eventuais restrições e condicionantes.
§ 4o Regulamento próprio de cada Agência disporá sobre o detalhamento e as especificidades dos
concursos públicos.
§ 5o Poderá ainda fazer parte do concurso, para
efeito eliminatório e classificatório, curso de formação
específica.
Art. 13. Os Cargos Comissionados Técnicos são
de ocupação privativa de servidores e empregados
do Quadro de Pessoal Efetivo, do Quadro de Pessoal
Específico e do Quadro de Pessoal em Extinção de
que trata o art. 19 e de requisitados de outros órgãos
e entidades da Administração Pública. , (Vide Lei nº
10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão
de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)
Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo Comissionado Técnico será pago um valor acrescido ao salário
ou vencimento, conforme tabela constante do Anexo
II. (Vide Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa
por concessão de liminar até o julgamento final da
ADIN 2310)
Art. 14. Os quantitativos dos empregos públicos
e dos cargos comissionados de cada Agência serão
estabelecidos em lei, ficando as Agências autorizadas
a efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição
dos Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de
Assessoria, de Assistência e dos Cargos Comissionados Técnicos, observados os valores de retribuição
correspondentes e desde que não acarrete aumento
de despesa.
Parágrafo único. É vedada a transferência entre
Agências de ocupantes de emprego efetivo de Regulador e de Analista de Suporte à Regulação. (Revogado
pela Lei nº 10.871, de 2004)
Art. 15. Regulamento próprio de cada Agência
disporá sobre as atribuições específicas, a estruturação, a classificação e o respectivo salário dos empregos públicos de que trata o art. 2o, respeitados os
limites remuneratórios definidos no Anexo III. (Vide Lei
nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão
de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)
Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requisitar, com ônus, servidores e empregados de órgãos e
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entidades integrantes da Administração Pública. (Vide
Medida Provisória nº 269, de 2005)
Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requisitar servidores e empregados de órgãos e entidades
integrantes da administração pública. (Redação dada
pela Lei nº 11.292, de 2006)
§ 1o Durante os primeiros vinte e quatro meses
subseqüentes à sua instalação, as Agências poderão
complementar a remuneração do servidor ou empregado público requisitado, até o limite da remuneração
do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado no
órgão ou na entidade de origem, quando a requisição
implicar redução dessa remuneração.
§ 2o No caso das Agências já criadas, o prazo
referido no § 1o será contado a partir da publicação
desta Lei.
§ 3o O quantitativo de servidores ou empregados
requisitados, acrescido do pessoal dos Quadros a que
se refere o caput do art. 19, não poderá ultrapassar o
número de empregos fixado para a respectiva Agência.
§ 4o As Agências deverão ressarcir ao órgão ou à
entidade de origem do servidor ou do empregado requisitado as despesas com sua remuneração e obrigações
patronais. (Vide Medida Provisória nº 269, de 2005)
§ 4o Observar-se-á, relativamente ao ressarcimento ao órgão ou à entidade de origem do servidor
ou do empregado requisitado das despesas com sua
remuneração e obrigações patronais, o disposto nos §§
5o e 6o do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. (Redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006)
Art. 17. Os ocupantes de Cargo Comissionado,
mesmo quando requisitados de outros órgãos e entidades da Administração Pública, poderão receber a
remuneração do cargo na Agência ou a de seu cargo
efetivo ou emprego permanente no órgão ou na entidade de origem, optando, neste caso, por receber valor
remuneratório adicional correspondente a: (Revogado
pela Medida Provisória nº 375, de 2007) (Revogado
pela Lei nº 11.526, de 2007).
I – parcela referente à diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente
de origem e o valor remuneratório do cargo exercido
na Agência; ou (Revogado pela Medida Provisória nº
375, de 2007) (Revogado pela Lei nº 11.526, de 2007).
II – vinte e cinco por cento da remuneração do
cargo exercido na Agência, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos níveis CA I e CA II, e cinqüenta e cinco por
cento da remuneração dos Cargos Comissionados
de Assessoria, no nível CA III, e dos de Assistência.
II - 40% (quarenta por cento) da remuneração do
cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e
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de Assessoria nos níveis CA I e II, e 65% (sessenta e
cinco por cento) da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nível III e dos de Assistência. (Redação dada pela Lei nº 10.470, de 2002)
(Revogado pela Medida Provisória nº 375, de 2007)
(Revogado pela Lei nº 11.526, de 2007).
Art. 18. O Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão divulgará, no prazo de trinta dias a contar da
publicação desta Lei, tabela estabelecendo as equivalências entre os Cargos Comissionados e Cargos
Comissionados Técnicos previstos no Anexo II e os
Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, para efeito de aplicação
de legislações específicas relativas à percepção de
vantagens, de caráter remuneratório ou não, por servidores ou empregados públicos.
Art. 19. Mediante lei, poderão ser criados Quadro
de Pessoal Específico, destinado, exclusivamente, à
absorção de servidores públicos federais regidos pela
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e Quadro
de Pessoal em Extinção, destinado exclusivamente à
absorção de empregados de empresas públicas federais liquidadas ou em processo de liquidação, regidos
pelo regime celetista, que se encontrarem exercendo
atividades a serem absorvidas pelas Agências.
§ 1o A soma dos cargos ou empregos dos Quadros a que se refere este artigo não poderá exceder ao
número de empregos que forem fixados para o Quadro
de Pessoal Efetivo.
§ 2o Os Quadros de que trata o caput deste artigo têm caráter temporário, extinguindo-se as vagas
neles alocadas, à medida que ocorrerem vacâncias.
§ 3o À medida que forem extintos os cargos ou
empregos dos Quadros de que trata este artigo, é facultado à Agência o preenchimento de empregos de
pessoal concursado para o Quadro de Pessoal Efetivo.
§ 4o Se o quantitativo de cargos ou empregos
dos Quadros de que trata este artigo for inferior ao
Quadro de Pessoal Efetivo, é facultada à Agência a
realização de concurso para preenchimento dos empregos excedentes.
§ 5o O ingresso no Quadro de Pessoal Específico
será efetuado por redistribuição.
§ 6o A absorção de pessoal celetista no Quadro de Pessoal em Extinção não caracteriza rescisão
contratual.
Art. 20. A realização de serviços extraordinários
por empregados das Agências Reguladoras subordina-se, exclusivamente, aos limites estabelecidos na
legislação trabalhista aplicável ao regime celetista.
(Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)
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Parágrafo único. A realização dos serviços de que
trata o caput depende da disponibilidade de recursos
orçamentários.
Art. 21. As Agências Reguladoras implementarão, no prazo máximo de dois anos, contado de sua
instituição: (Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)
I – instrumento específico de avaliação de desempenho, estabelecendo critérios padronizados para
mensuração do desempenho de seus empregados;
II – programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento; e
III – regulamento próprio, dispondo sobre a estruturação, classificação, distribuição de vagas e requisitos
dos empregos públicos, bem como sobre os critérios
de progressão de seus empregados.
§ 1o A progressão dos empregados nos respectivos empregos públicos terá por base os resultados
obtidos nos processos de avaliação de desempenho,
capacitação e qualificação funcionais, visando ao reconhecimento do mérito funcional e à otimização do
potencial individual, conforme disposto em regulamento
próprio de cada Agência.
§ 2o É vedada a progressão do ocupante de emprego público das Agências antes de completado um
ano de efetivo exercício no emprego.
§ 3o Para as Agências já criadas, o prazo de que
trata o caput deste artigo será contado a partir da publicação desta Lei.
Art. 22. Ficam as Agências autorizadas a custear as despesas com remoção e estada para os profissionais que, em virtude de nomeação para Cargos
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e
de Assessoria dos níveis CD I e II, CGE I e II, CA I
e II, e para os Cargos Comissionados Técnicos, nos
níveis CCT V e IV, vierem a ter exercício em cidade
diferente da de seu domicílio, conforme disposto em
regulamento de cada Agência, observados os limites
de valores estabelecidos para a Administração Pública Federal direta.
Art. 22. Ficam as Agências autorizadas a custear
as despesas com remoção e estada para os profissionais que, em virtude de nomeação para Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de
Assessoria dos níveis CD I e II, CGE I, II, III e IV, CA
I e II, e para os Cargos Comissionados Técnicos, nos
níveis CCT V e IV, vierem a ter exercício em cidade
diferente da de seu domicílio, conforme disposto em
regulamento de cada Agência, observados os limites
de valores estabelecidos para a Administração Pública
Federal direta. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.229-43, de 2001)
Art. 23. Os regulamentos próprios das Agências
referidos nesta Lei serão aprovados por decisão da
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instância de deliberação superior de cada Autarquia,
com ampla divulgação interna e publicação no Diário
Oficial da União.
Art. 24. Cabe às Agências, no âmbito de suas
competências: (Vide Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia
suspensa por concessão de liminar até o julgamento
final da ADIN 2310)
I – administrar os empregos públicos e os cargos comissionados de que trata esta Lei; e (Eficácia
suspensa por concessão de liminar até o julgamento
final da ADIN 2310)
II – editar e dar publicidade aos regulamentos e
instruções necessários à aplicação desta Lei.
Art. 25. Os Quadros de Pessoal Efetivo e os
quantitativos de Cargos Comissionados da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, da Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, da Agência Nacional do Petróleo – ANP, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVS e da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS são os constantes do
Anexo I desta Lei.
Art. 26. As Agências Reguladoras já instaladas
poderão, em caráter excepcional, prorrogar os contratos de trabalho temporários em vigor, por prazo máximo de vinte e quatro meses além daqueles previstos
na legislação vigente, a partir do vencimento de cada
contrato de trabalho.
Art. 27. As Agências que vierem a absorver, no
Quadro de Pessoal em Extinção de que trata o art. 19
desta Lei, empregados que sejam participantes de
entidades fechadas de previdência privada poderão
atuar como suas patrocinadoras na condição de sucessoras de entidades às quais esses empregados
estavam vinculados, observada a exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do participante, de acordo com os arts. 5o e 6o
da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro
de 1998. (Vide Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão de liminar até o julgamento final
da ADIN 2310)
Parágrafo único. O conjunto de empregados de
que trata o caput constituirá massa fechada.
Art. 28. Fica criado o Quadro de Pessoal Específico, integrado pelos servidores regidos pela Lei no
8.112, de 1990, que tenham sido redistribuídos para
a ANVS por força de lei.
§ 1o O ingresso no Quadro de que trata o caput
é restrito aos servidores que, em 31 de dezembro de
1998, estavam em exercício na extinta Secretaria de
Vigilância Sanitária e nos postos portuários, aeroportuários e de fronteira, oriundos dos quadros de pessoal
do Ministério da Saúde ou da Fundação Nacional de
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Saúde. (Vide Medida Provisória nº 304, de 2006) (Revogado pela Lei nº 11.357, de 2006).
§ 2o É vedada a redistribuição de servidores para
a ANVS, podendo os servidores do Quadro de Pessoal
Específico ser redistribuídos para outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou cedidos
nos termos da legislação do Sistema Único de Saúde.
(Vide Medida Provisória nº 304, de 2006) (Revogado
pela Lei nº 11.357, de 2006).
§ 3o Excepcionalmente, para efeito da aplicação
do disposto no § 1o do art. 19 desta Lei, no caso da
ANVS, serão considerados apenas os cargos efetivos
de nível superior integrantes do Quadro de Pessoal
Específico de que trata o caput deste artigo. (Vide Medida Provisória nº 304, de 2006) (Revogado pela Lei
nº 11.357, de 2006).
Art. 29. Fica criado, dentro do limite quantitativo
do Quadro Efetivo da ANATEL, ANEEL, ANP e ANS,
Quadro de Pessoal Específico a que se refere o art. 19,
composto por servidores que tenham sido redistribuídos
para as Agências até a data da promulgação desta Lei.
Art. 30. Fica criado, no âmbito exclusivo da ANATEL, dentro do limite de cargos fixados no Anexo I, o
Quadro Especial em Extinção, no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com a finalidade de absorver empregados da Telecomunicações Brasileiras
S.A. - TELEBRÁS, que se encontrarem cedidos àquela
Agência na data da publicação desta Lei. (Vide Lei nº
10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão
de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)
§ 1o Os empregados da TELEBRÁS cedidos ao
Ministério das Comunicações, na data da publicação
desta Lei, poderão integrar o Quadro Especial em
Extinção.
§ 2o As tabelas salariais a serem aplicadas aos
empregados do Quadro Especial em Extinção de que
trata o caput são as estabelecidas nos Anexos IV e V.
§ 3o Os valores remuneratórios percebidos pelos
empregados que integrarem o Quadro Especial em
Extinção, de que trata o caput, não sofrerão alteração,
devendo ser mantido o desenvolvimento na carreira
conforme previsão no Plano de Cargos e Salários em
que estiver enquadrado.
§ 4o A diferença da remuneração a maior será considerada vantagem pessoal nominalmente identificada.
§ 5o A absorção de empregados estabelecida no
caput será feita mediante sucessão trabalhista, não
caracterizando rescisão contratual.
§ 6o A absorção do pessoal no Quadro Especial
em Extinção dar-se-á mediante manifestação formal
de aceitação por parte do empregado, no prazo máximo de quarenta e cinco dias da publicação desta Lei.

244

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 31. As Agências Reguladoras, no exercício
de sua autonomia, poderão desenvolver sistemas próprios de administração de recursos humanos, inclusive
cadastro e pagamento, sendo obrigatória a alimentação dos sistemas de informações mantidos pelo órgão
central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC.
Art. 32. No prazo de até noventa dias, contado
da publicação desta Lei, ficam extintos os Cargos de
Natureza Especial e os Cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS ora alocados à
ANEEL, ANATEL, ANP, ANVS e ANS, e os Cargos Comissionados de Telecomunicações, Petróleo, Energia
Elétrica e Saúde Suplementar e as Funções Comissionadas de Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Os Cargos Comissionados e os
Cargos Comissionados Técnicos de que trata esta Lei
só poderão ser preenchidos após a extinção de que
trata o caput.
Art. 33. Os Procuradores Autárquicos regidos
pela Lei no 8.112, de 1990, poderão ser redistribuídos
para as Agências, sem integrar o Quadro de Pessoal
Específico, desde que respeitado o número de empregos públicos de Procurador correspondentes fixado
no Anexo I. (Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)
Art. 34. Observado o disposto no art. 19, ficam
as Agências referidas no art. 25 autorizadas a iniciar
processo de concurso público para provimento de empregos de seu Quadro de Pessoal Efetivo. (Revogado
pela Lei nº 10.871, de 2004)
Art. 35. (VETADO)
Art. 36. O caput do art. 24 da Lei no 9.472, de 16 de
julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 24. O mandato dos membros do Conselho
Diretor será de cinco anos.”(NR)
“..................................................................... .”
Art. 37. A aquisição de bens e a contratação de
serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar
nas modalidades de consulta e pregão, observado o
disposto nos arts. 55 a 58 da Lei no 9.472, de 1997, e
nos termos de regulamento próprio.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às contratações referentes a obras e serviços de
engenharia, cujos procedimentos deverão observar as
normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública.
Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39. Ficam revogados o art. 8o da Lei no 9.427,
de 26 de dezembro de 1996; os arts. 12, 13, 14, 26, 28
e 31 e os Anexos I e II da Lei no 9.472, de 16 de julho
de 1997; o art. 13 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997; os arts. 35 e 36, o inciso II e os parágrafos do
art. 37, e o art. 60 da Lei no 9.649, de 27 de maio de
1998; os arts. 18, 34 e 37 da Lei no 9.782, de 26 de
janeiro de 1999; e os arts. 12 e 27 e o Anexo I da Lei
no 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Independência e 112o da República. – MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA MACIEL – José Gregori – Geraldo Magela da Cruz Quintão – Edward Joaquim Amadeo
Swaelen – Alderico Jeferson da Silva Lima – José
Serra – Rodolpho Tourinho Neto – Martus Tavares
– Pedro Parente.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.7.2000
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274, DE 2012
(Complementar)
Regulamenta o inciso I do artigo 7º da Constituição Federal, que dispõe sobre a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem
justa causa, prevista no inciso I do artigo 7º da Constituição Federal.
Art. 2º Considera-se arbitrária ou sem justa causa toda a despedida que, comprovadamente, não se
fundar na prática de falta grave, nos termos que dispõe
o artigo 482 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, ou em
motivos econômicos e financeiros relevantes.
§ 1º Constituem motivos econômicos e financeiros relevantes:
I – aqueles decorrentes da necessidade de
desativação parcial do processo produtivo da
empresa para preservar sua sobrevivência; e
II – aqueles que justifiquem exclusivamente
as despedidas coletivas, assim consideradas
as efetivadas simultaneamente e envolvendo,
pelo menos, mais de um trabalhador.
§ 2º Em caso de reclamação à Justiça do
Trabalho, cabe ao empregador comprovar a
existência de qualquer dos motivos mencionados nos incisos I e II, sob pena de ter que
reintegrar o empregado.
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§ 3º Os critérios a serem usados na seleção
dos empregados a serem dispensados serão
obrigatoriamente decididos em negociação
prévia entre o empregador e o sindicato da
categoria profissional.
§ 4º Na impossibilidade de negociação, as
partes elegerão árbitro.
§ 5º É vedada a admissão de novo empregado para as mesmas funções, sem que antes
a vaga seja oferecida ao empregado demitido
de forma arbitrária ou sem justa causa.
Art. 3º Comprovada judicialmente a inexistência
de falta grave praticada pelo empregado ou de motivos
econômicos e financeiros relevantes, ao empregado
despedido de forma arbitrária ou sem justa causa são-lhe assegurados:
I – a sua reintegração ao emprego e o pagamento dos salários e demais direitos devidos
pelo período de afastamento; ou
II – pagamento de verbas indenizatórias com
valor equivalente a um mês e meio de salário,
para cada ano trabalhado, ou fração superior a
seis meses de serviço prestado, o pagamento dos salários e demais direitos devidos pelo
período de afastamento e a manutenção do
auxílio-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, bem como plano de assistência médica, até que encontre novo emprego, por um
período de, no mínimo, seis meses; e
III – o levantamento dos valores relativos ao
saldo dos depósitos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
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§ 1º Se o salário for pago por dia, o cálculo da
indenização terá por base trinta dias.
§ 2º Para os empregados que trabalhem por
comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será calculada pela média
das comissões ou percentagens percebidas
nos últimos doze meses de serviço.
§ 3º Para os empregados que trabalhem por
tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para a realização
de seu serviço, calculando-se o valor do que
seria feito durante trinta dias.
Art. 4º O descumprimento do disposto nos incisos I
e II do artigo 3º sujeita o empregador, conforme o caso:
I – ao pagamento em dobro das parcelas reconhecidas na sentença e dos salários até a
efetiva reintegração; ou
II – de multa em favor do empregado, no valor
de duas vezes o montante da indenização a
que fizer jus.
Art. 5º Até sessenta dias após sua reintegração,
o empregado poderá fazer opção pela rescisão do contrato de trabalho, sendo-lhe assegurado o pagamento
da indenização prevista no inciso II do art. 3º.
Art. 6º Aos empregados em estabelecimentos
com menos de cinco empregados, quando despedidos de forma arbitrária ou sem justa causa, são devidos o levantamento integral dos depósitos do FGTS
e o pagamento de uma indenização equivalente a um
mês de salário para cada ano ou fração superior a seis
meses de serviço.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto
no caput sujeita o empregador a uma multa em favor
do empregado, no valor de duas vezes o montante da
indenização a que fizer jus.
Art. 7º Esta Lei não se aplica ao empregado doméstico.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Decorridos quase 24 anos da Constituinte de
1988, não se regulamentou ainda as normas de proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa,
conforme previsto no inciso I do artigo 7º da Constituição Federal:
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos
de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;
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No mundo inteiro, os sistemas jurídicos se preocupam em estabelecer medidas de proteção à relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem
justa causa.
Em nosso Direito não podia ser diferente. A continuidade e a permanência da relação de emprego é
uma das suas principais finalidades. Traduz a segurança aspirada por todo trabalhador, que é comprometida
sempre que ele é despedido.
Por isso, estabelece a nossa Constituição Federal
ser direito do trabalhador, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social, a proteção do Estado
na manutenção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa que, nos termos da
lei complementar, deverá estabelecer uma indenização
pela despedida arbitrária ou sem justa causa e, assim,
provê-lo de recursos até que encontre novo trabalho.
De acordo com a vontade do Constituinte de 1988,
o trabalhador demitido de forma arbitrária ou sem justa
causa passou a ter dois direitos distintos: o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que deixa de ter
qualquer caráter indenizatório da despedida arbitrária
ou sem justa causa e, outro, denominado indenização
compensatória, cujas regras estamos definindo.
Vale lembrar que a essa indenização cumpre também a finalidade de outorgar ao trabalhador o direito
à segurança no emprego. Não é demais enfatizar que
o peso representado pelas condenações pecuniárias
sobre um estabelecimento que visa principalmente
ao lucro, o ônus da indenização imposto ao empregador é, sem dúvida alguma, um fator preponderante
de estabilidade para o empregado (Cfr. Celso Ribeiro
Bastos, Comentários à Constituição do Brasil, pp
410-411 e 412).
Nesse contexto, nossa iniciativa procura proporcionar ao trabalhador um instrumento de estabilidade
no emprego sem, no entanto, abrir mão do direito que
tem o empregador de administrar racionalmente o quadro de seus funcionários.
Pelas razões expostas, e diante do indiscutível
alcance social desta nossa iniciativa, esperamos contar com o apoio de todos os membros do Congresso
Nacional para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
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dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
(...)
CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 26, de 2000)
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 64, de 2010)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III – fundo de garantia do tempo de serviço;
IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo,
para os que percebem remuneração variável;
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VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;
X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII – salário-família para os seus dependentes;
XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20,
de 1998)
XIII – duração do trabalho normal não superior
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)
XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;
XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;
(Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX – licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;
XX – proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV – aposentadoria;
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em
creches e pré-escolas;
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em
creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;
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XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX – ação, quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de:
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 28, de 25/05/2000)
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o
limite de dois anos após a extinção do contrato;
b) até dois anos após a extinção do contrato, para
o trabalhador rural; (Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI – proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII – proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua integração à previdência social.
(...)
(À Comissão de Assuntos Sociais)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2012
Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, para tornar obrigatória a divulgação,
por emissora de radiodifusão, da razão social e da documentação associada à entidade detentora da outorga.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 38-A e
38-B:
“Art. 38-A. As emissoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens deverão divulgar, em inserções distribuídas uniformemente ao longo de sua programação,
a razão social das entidades titulares das respectivas
outorgas, nos termos de regulamentação específica.
Art. 38-B. As emissoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens deverão manter sítio na rede mundial de computadores que disponibilize, no mínimo, as
seguintes informações:
I – em relação às outorgas de radiodifusão comercial:
documentos atualizados que revelem a composição acionária da emissora e eventuais alterações havidas em seu contrato social durante
o período de vigência da outorga, ou, no caso
de fundação, versão atualizada do estatuto;
documentos que comprovem a nacionalidade
dos sócios e dirigentes, principalmente daqueles direta ou indiretamente responsáveis pela
programação veiculada;
cópia do contrato ou termo de concessão ou
permissão, e respectivos adendos;
propostas técnica e de preço apresentadas no
processo de licitação, se existirem.
II – em relação às emissoras de radiodifusão
educativa e da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
documentação referente ao processo de outorga ou de renovação, que incluirá a petição
inicial e a íntegra do parecer do Ministério das
Comunicações;
em caso de outorga ou renovação de outorga
de radiodifusão educativa para fundação, demonstração de vinculação entre a fundação e
a instituição de ensino;
em caso de renovação de outorga de radiodifusão educativa para fundação, certificado
expedido pelo Ministério da Educação ou por
instituição por ele autorizada que ateste o cumprimento das finalidades educativas da outorga.
III – em relação às emissoras de radiodifusão
comunitária:
a documentação principal referente ao processo de outorga e às sucessivas renovações;
o estatuto social da entidade autorizada a executar o serviço;
o regulamento interno que estabelece os critérios e formas para que qualquer cidadão resi-
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dente na comunidade atendida tenha acesso
à grade de programação da emissora.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação.
Justificação
Os serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de
sons e imagens (televisão) são espécies de serviços
públicos e, como tais, estão submetidos a controles e
condições especiais de prestação, objetos, inclusive,
de disposições constitucionais específicas.
Nesse sentido, a presente iniciativa busca desenvolver mecanismos que possibilitem maior transparência
sobre o controle e a propriedade desses veículos de
comunicação, facilitando sua fiscalização tanto pelos
órgãos públicos quanto pela sociedade em geral.
Propõe, para tanto, a inserção de dois artigos na
Lei nº 4.117, de 1962, conhecido como Código Brasileiro
de Telecomunicações (CBT). O primeiro determina que
as emissoras divulguem, em inserções ao longo de sua
programação diária, de acordo com regulamentação
a posteriori, a razão social das entidades detentoras
de suas outorgas.
O segundo mecanismo propõe que as emissoras
de rádio e TV mantenham sítio na internet, por meio do
qual sejam disponibilizados os principais documentos
exigidos pela legislação que as rege e que já são exigidos pelos órgãos públicos responsáveis, de forma que
o cidadão residente na área atendida pela emissora
possa entender quais são as obrigações e direitos associados à exploração de cada serviço.
Ressalta-se que serão dados seis meses para os
referidos veículos se adaptarem às novas obrigações.
Estamos certos, pela relevância das medidas ora
propostas, e em face das razões aqui expostas, que,
com o indispensável apoio dos eminentes Pares, esta
proposição será aprovada.
É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Vide Lei nº 9.472, de 16/07/97
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Introdução
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Art. 1º Os serviços de telecomunicações em todo
o território do País, inclusive águas territoriais e espaço aéreo, assim como nos lugares em que princípios
e convenções internacionais lhes reconheçam extraterritorialidade obedecerão aos preceitos da presente
lei e aos regulamentos baixados para a sua execução.
Art. 37. Os serviços de telecomunicações podem ser desapropriados, ou requisitados nos termos
do artigo 141 § 16 da Constituição, e das leis vigentes.
(Partes mantidas pelo Congresso Nacional)
Parágrafo único. No cálculo da indenização serão
deduzidos os favores cambiais e fiscais concedidos
pela União e pelos Estados.
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão
observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas: (Redação dada pela Lei nº
10.610, de 20.12.2002)
a) os administradores ou gerentes que detenham poder de gestão e de representação civil e judicial serão brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos. Os técnicos encarregados da operação
dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou
estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e com autorização
expressa do órgão competente do Poder Executivo, a
admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato; (Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
b) as alterações contratuais ou estatutárias que
não impliquem alteração dos objetivos sociais ou modificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou
ações ou aumento de capital social que não resultem
em alteração de controle societário deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expressamente
definido pelo Presidente da República, no prazo de
sessenta dias a contar da realização do ato; (Redação
dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
c) a alteração dos objetivos sociais, a modificação do quadro diretivo, a alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão,
da permissão ou da autorização dependem, para sua
validade, de prévia anuência do órgão competente do
Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 10.610,
de 20.12.2002)
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das emprêsas de radiodifusão
estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores
interesses do País;
e) as emissôras de radiodifusão, excluídas as
de televisão, são obrigadas a retransmitir, diàriamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos
sábados, domingos e feriados, o programa oficial de
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informações dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário
preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
f) as emprêsas, não só através da seleção de
seu pessoal, mas também das normas de trabalho
observadas nas estações emissôras devem criar as
condições mais eficazes para que se evite a prática
de qualquer das infrações previstas na presente lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da
administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade
(Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
h) as emissôras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa,
destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu
tempo para transmissão de serviço noticioso.
i) as concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão apresentar, até o último
dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo Presidente da República e
aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de
pessoas jurídicas, declaração com a composição de
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos setenta
por cento do capital total e do capital votante. (Incluída
pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de
diretor ou gerente de concessionária, permissionária
ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja
no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.
(Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática em decisão
terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 276, DE 2012
Altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores,
e dá outras providências, para adequar os
crimes de responsabilidade do Prefeito e
Secretários Municipais aos crimes de responsabilidade do Presidente da República,
dos Governadores de Estado, Ministros e
Secretários de Estado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 4º São infrações político-administrativas dos
Prefeitos Municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a perda do
mandato:
I – contra os interesses do Município:
a) firmar, autorizar ou determinar que seja firmado contrato ou qualquer espécie de ajuste
de conteúdo financeiro cujos termos sejam lesivos ou potencialmente lesivos à segurança
econômica, à responsabilidade fiscal ou aos
princípios constitucionais dirigentes da Administração Pública municipal;
b) conceder, por qualquer meio, benefícios
econômicos, fiscais ou financeiros a pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que
impliquem expressivo dano ao Erário Municipal;
c) permitir, por ato ou omissão, que Secretário
Municipal ou qualquer autoridade do Executivo municipal permaneça no exercício de suas
funções quando esteja sendo formalmente
submetido a investigação pelo Ministério Público por crime contra a Administração Pública ou por improbidade, enquanto pendente a
investigação;
e) criar ou permitir a criação de cargos em
comissão no âmbito do Poder Executivo que
não se destine a direção, chefia ou assessoramento, ou que implique o exercício de atribuições típicas de cargo de provimento efetivo
ou funções estatais típicas;
f) autorizar ou permitir, de qualquer forma,
por ato ou omissão, que bens integrantes do
patrimônio histórico, ambiental ou natural do
Município sejam retirados dos limites territoriais
deste, exceto se em função de ato ou norma
jurídica nacional ou estadual;
g) permitir, por ato ou omissão, que bens integrantes do patrimônio histórico, ambiental
ou natural do Município sejam depredados,
descaracterizados, suprimidos, destruídos ou
adulterados, exceto quando a preservação exigir atos ou normas jurídicas externos à competência municipal;
h) proceder de modo incompatível com a probidade administrativa ou a dignidade e o decoro do cargo;
i) ausentar-se do Município ou das funções de
Chefe do Executivo municipal sem cumprimento das exigências fixadas pela Lei Orgânica
Municipal local.
II – contra o Poder Legislativo Municipal:
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a) impedir ou tentar impedir a realização de
sessão da Câmara Municipal de Vereadores;
b) impedir ou tentar impedir o regular funcionamento de Comissão Parlamentar de Inquérito;
c) coagir ou tentar coagir, diretamente ou através de Secretaria Municipal ou órgão vinculado, a atuação de membro ou órgão da Câmara
Municipal de Vereadores;
d) impedir ou retardar a prestação de informações requeridas por membro ou órgão da
Câmara Municipal de Vereadores, ou prestá-las falsamente;
e) impedir ou retardar indevidamente o regular desenvolvimento do processo legislativo;
f) desrespeitar, tentar desrespeitar, induzir ou
autorizar o desrespeito às imunidades parlamentares dos Vereadores;
g) impedir ou retardar o repasse duodecimal
dos valores atribuídos pelo orçamento anual à
Câmara Municipal de Vereadores, e bem assim
o repasse de créditos adicionais ou extraordinários legalmente autorizados.
III – contra o livre funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público:
a) atuar, por qualquer meio, comissivo ou omissivo, contra o livre funcionamento do Poder Judiciário local, do Ministério Público ou de seus
agentes ou servidores no âmbito do Município;
b) determinar, instigar ou permitir o descumprimento de ordem ou decisão judicial ou determinação ou requisição do Ministério Público no âmbito do Município ou por órgãos ou
servidores públicos municipais;
c) por ato ou omissão, coagir, ameaçar, expor a risco ou de qualquer forma agir contra
a segurança, a integridade física, o livre exercício das funções institucionais e dos direitos
constitucionais fundamentais dos membros e
servidores do Poder Judiciário e do Ministério
Público no âmbito do Município.
IV – contra os direitos fundamentais:
a) usar do cargo, prerrogativa, competência
ou estrutura da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal ou outro órgão público municipal
para apoiar ou prejudicar, de qualquer forma,
pessoa física ou jurídica com finalidade eleitoral ou política;
b) dedicar-se, enquanto no exercício do cargo de Prefeito Municipal, à atividade político-partidária;
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c) utilizar da estrutura administrativa do Poder
Executivo municipal para apoiar, estimular,
prejudicar ou impedir a atuação regular de
partido político;
d) alterar ou distorcer o processo eleitoral;
e) destinar recursos financeiros públicos municipais, sob qualquer fundamento, a partido
político, ainda que por interposta pessoa, física ou jurídica;
f) determinar, incentivar, permitir ou autorizar
a prática de ato administrativo no âmbito do
Poder Executivo que represente lesão a direito fundamental da pessoa humana, individual
ou coletivo;
g) adotar, determinar a adoção ou instigar a
adoção de religião ou crença em caráter oficial
no âmbito do Município, ou agir para prejudicar
a liberdade de consciência, crença ou culto;
h) determinar, instigar ou permitir a prática de
discriminação da pessoa humana, por origem,
raça, sexo, orientação sexual ou conformação
física, no âmbito do Poder Executivo municipal
ou através dele;
i) adotar, incentivar ou determinar a adoção
de medida administrativa, no âmbito do Poder Executivo, que implique lesão aos direitos
constitucionais das minorias, de estrangeiro,
de contribuinte, de aposentados, de servidores
públicos, de eleitores, de candidatos a cargos
eletivos ou de indígenas.
V – contra a probidade na Administração Pública:
a) determinar gastos envolvendo recursos financeiros do Município sem previsão orçamentária, ou sem lei que os autorize;
b) descumprir a legislação ordinária acerca
da responsabilidade fiscal no âmbito do Poder
Executivo do Município;
c) não prestar à Câmara Municipal de Vereadores, na forma e prazo previstos na Lei Orgânica, as contas relativas ao exercício financeiro anterior;
d) nomear ou manter no cargo Secretário Municipal ou autoridade pública contra a qual
existam indícios veementes de cometimento
de atos ilícitos envolvendo recursos financeiros
municipais, enquanto pendente investigação
formal conduzida pelo Ministério Público;
e) manter no cargo Secretário Municipal ou
autoridade equiparada em cujo órgão sob seu
comando existam indícios veementes de cometimento de ilícitos envolvendo recursos fi-
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nanceiros, se verificada a omissão ou a desídia na apuração efetiva dos referidos ilícitos;
f) criar ou permitir que sejam criados, na estrutura administrativa do Poder Executivo municipal, cargos em comissão ou funções de confiança que não se destinem exclusivamente a
direção, chefia ou assessoramento.
VI – contra a Lei Orçamentária:
a) não apresentar à Câmara Municipal de Vereadores proposta do orçamento do Município
no prazo legal;
b) exceder ou transportar, sem autorização
legal, verbas do orçamento;
c) infringir, de qualquer modo, dispositivo da
lei orçamentária;
d) deixar de ordenar a redução do montante da
dívida consolidada, nos prazos estabelecidos
em lei, quando ultrapassar o valor resultante
da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;
e) ordenar ou autorizar a abertura de crédito
em desacordo com os limites estabelecidos
pelo Senado Federal, sem fundamento na lei
orçamentária ou na de crédito adicional ou com
inobservância de prescrição legal;
f) deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização
ou a constituição de reserva para anular os
efeitos de operação de crédito realizada com
inobservância de limite, condição ou montante
estabelecido em lei;
g) deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive
os respectivos juros e demais encargos, até o
encerramento do exercício financeiro;
h) captar recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;
i) ordenar ou autorizar a destinação de recursos
provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou;
j) realizar ou receber transferência voluntária
em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei;
k) iniciar programas ou projetos não incluídos
na lei orçamentária anual;
l) realizar despesas ou assumir obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários
ou adicionais;
m) realizar operações de crédito que excedam
o montante das despesas de capital, ressalva-
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das as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta;
n) vincular receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as vinculações
constitucionais;
o) abrir crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes;
p) transpor, remanejar ou transferir recursos
de uma categoria de programação para outra
ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
q) abrir, conceder ou estabelecer crédito ilimitado;
r) instituir fundo de qualquer natureza sem
autorização legislativa;
s) utilizar, sem autorização legislativa específica, recursos do orçamento fiscal ou da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos;
t) transferir recursos ou conceder empréstimos, inclusive por antecipação de receita, para
pagamento de despesas com pessoal ativo,
inativo ou pensionista;
u) iniciar investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão
no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize
a inclusão.
Parágrafo único. São infrações político-administrativas dos Secretários Municipais, processadas na forma do art. 5º:
I – os atos definidos no caput deste artigo, quando por eles praticados ou ordenados;
II – os atos previstos neste artigo que assinarem
com o Prefeito Municipal ou por ordem deste praticarem;
III – a falta de comparecimento sem justificação
perante a Câmara dos Vereadores ou qualquer das suas
comissões, quando convocados para, pessoalmente,
prestarem informações acerca de assunto previamente
determinado inerentes a suas atribuições;
IV – não prestar à Câmara de Vereadores, dentro
de trinta dias e sem motivo justo, as informações solicitadas por escrito, ou prestá-las com falsidade. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Como se sabe, os crimes de responsabilidade do
Presidente da República, além de respaldo exemplificativo constitucional (art. 85, CR), e dos Governadores
dos Estados, com respectivos Ministros e Secretários
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de Estado, são disciplinados pela Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950, enquanto os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais são tipificados no
Decreto-Lei nº 201/67.
Em que pese a existência dessa dupla legislação
para tratar dos crimes de responsabilidade dos chefes
do Executivo da República e Estados e do chefe do
Executivo dos Municípios, não é justificável que as condutas descritas como ilícitos funcionais dos Prefeitos
não guardem simetria com as tipificadas ao Presidente
e aos Governadores, além de não existir a tipificação
funcionais dos Secretários Municipais.
É certo que os membros do Poder Executivo
de cada nível da Federação possuem peculiaridades
próprias no exercício de suas funções, porém essas
peculiaridades não fundamentam uma desproporção
que beneficie a impunidade.
Desse modo, entendemos que o Decreto-Lei nº
201/67 merece alguns reparos para guardar simetria
com a Lei nº 1.079/50 e o art. 85 da Constituição Federal. Essa é a razão que lastreia a apresentação da
presente proposição.
Conveniente lembrarmos que, apesar do art. 1º
do Decreto Lei nº 201/67 tipificar condutas típicas e
antijurídicas que denomina como crimes de responsabilidades, é cediço que os crimes de responsabilidades
são, na realidade, os atos descritos no art. 4º, vez que
é este que trata de infrações político-administrativas
que importam a cassação do mandato a ser aferida
pelos membros do Poder Legislativo (crime funcional).
Nesta toada, entendemos que as alterações propostas, além de contribuírem para o controle político
dos atos dos Poderes Executivos Municipais, também
contribuirão para o controle social, ao ponto que as
infrações político-administrativas podem ser denunciadas por qualquer do povo diretamente aos seus
representantes no Poder Legislativo.
As condutas pretendidas nesta proposição como
crimes de responsabilidade dos Secretários Municipais,
por seu turno, guardam simetria direta com as condutas
previstas como infrações político-administrativos dos
Ministros e Secretários de Estados, descritas no art.
13 c.c. o art. 74 da referida Lei nº 1.079/50.
Ademais, outro ponto interessante das alterações propostas é a possibilidade de mais efetividade
no combate ao desvio de finalidade nos atos do Poder Executivo, contribuindo efetivamente para evitar a
corrupção que tem assolado a administração pública
municipal, notadamente das cidades interioranas.
Lembrando que, segundo o Índice de Percepção
da Corrupção -IPC de 2010, relatório publicado anualmente pela organização não-governamental Transparência Internacional desde 1995, o Brasil ocupa,
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atualmente, a 69º posição numa avaliação que
abrange 178 países, com nota 3,7 de 10 possíveis,
permanecendo bem atrás de Chile (nota 7,2) e Uruguai (nota 6,9)
Em suma, a presente proposição visa estancar
uma distorção existente em nosso ordenamento jurídico e municiar outras formas de controle dos atos do
gestor público municipal.
Nesta conjuntura, ciente que a presente proposição poderá ser aperfeiçoada no curso de sua tramitação, submeto-a à apreciação dos Excelentíssimos
Pares.
Sala de Sessões, – Senador PEDRO TAQUES
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
(...)
Seção III
Da Responsabilidade do Presidente da República
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
I – a existência da União;
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
III – o exercício dos direitos políticos, individuais
e sociais;
IV – a segurança interna do País;
V – a probidade na administração;
VI – a lei orçamentária;
VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos
em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
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Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade.
§ 1º – O Presidente ficará suspenso de suas
funções:
I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II – nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.
§ 2º – Se, decorrido o prazo de cento e oitenta
dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular
prosseguimento do processo.
§ 3º – Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
§ 4º – O Presidente da República, na vigência de
seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.
(...)
DECRETO-LEI Nº 201,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da
atribuição que lhe confere o parágrafo 2º, do artigo 9º,
do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio;
Il – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
Ill – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou
verbas públicas;
IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos
ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com
os planos ou programas a que se destinam;
V – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas
por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas
financeiras pertinentes;
VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar,
nos prazos e condições estabelecidos;
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VII – Deixar de prestar contas, no devido tempo,
ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos,
recebidos a qualquer titulo;
VIII – Contrair empréstimo, emitir apólices, ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
IX – Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo
com a lei;
X – Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas
municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
XI – Adquirir bens, ou realizar serviços e obras,
sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;
XII – Antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a credores do Município, sem vantagem para o erário;
XIII – Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
XIV – Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar
o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito,
à autoridade competente;
XV – Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.
XVI – deixar de ordenar a redução do montante
da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante
da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo
Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação
de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei; (Incluído pela
Lei 10.028, de 2000)
XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros
e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a
lei, a realização de operação de crédito com qualquer
um dos demais entes da Federação, inclusive suas
entidades da administração indireta, ainda que na
forma de novação, refinanciamento ou postergação
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de dívida contraída anteriormente; (Incluído pela Lei
10.028, de 2000)
XXI – captar recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda
não tenha ocorrido; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade
diversa da prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela
Lei 10.028, de 2000)
XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida
em lei. (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação
pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena
de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos
crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano
causado ao patrimônio público ou particular.
Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido
pelo Código de Processo Penal, com as seguintes
modificações:
I – Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa
prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for
encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no
mesmo prazo.
II – Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á,
obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva
do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do cargo
durante a instrução criminal, em todos os casos.
III – Do despacho, concessivo ou denegatório,
de prisão preventiva, ou de afastamento do cargo do
acusado, caberá recurso, em sentido estrito, para o
Tribunal competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados. O recurso do despacho que decreta
a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá
efeito suspensivo.
§ 1º Os órgãos federais, estaduais ou municipais,
interessados na apuração da responsabilidade do Prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial
ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo,
como assistente da acusação.
§ 2º Se as previdências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem
atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério

Quarta-feira 18

JULHO
37525

Público estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República.
Art. 3º O Vice-Prefeito, ou quem vier a substituir
o Prefeito, fica sujeito ao mesmo processo do substituído, ainda que tenha cessado a substituição.
Art. 4º São infrações político-administrativas dos
Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação
do mandato:
I – Impedir o funcionamento regular da Câmara;
II – Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos
arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras
e serviços municipais, por comissão de investigação
da Câmara ou auditoria, regularmente instituída;
III – Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando
feitos a tempo e em forma regular;
IV – Retardar a publicação ou deixar de publicar
as leis e atos sujeitos a essa formalidade;
V – Deixar de apresentar à Câmara, no devido
tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;
VI – Descumprir o orçamento aprovado para o
exercício financeiro,
VII – Praticar, contra expressa disposição de lei,
ato de sua competência ou emitir-se na sua prática;
VIII – Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens,
rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à
administração da Prefeitura;
IX – Ausentar-se do Município, por tempo superior
ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem
autorização da Câmara dos Vereadores;
X – Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.
Art. 5º O processo de cassação do mandato do
Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não
for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
I – A denúncia escrita da infração poderá ser
feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos
e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de voltar sobre a denúncia e de
integrar a Comissão processante, podendo, todavia,
praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante
for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao
substituto legal, para os atos do processo, e só votará
se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido
de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.
II – De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e
consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Deci-
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dido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão
processante, com três Vereadores sorteados entre os
desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.
III – Recebendo o processo, o Presidente da
Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias,
notificando o denunciado, com a remessa de cópia da
denúncia e documentos que a instruírem, para que,
no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por
escrito, indique as provas que pretender produzir e
arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver
ausente do Município, a notificação far-se-á por edital,
publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo
de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira
publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão
processante emitirá parecer dentro em cinco dias,
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da
denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o
Presidente designará desde logo, o início da instrução,
e determinará os atos, diligências e audiências que se
fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.
IV – O denunciado deverá ser intimado de todos
os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de
seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de
vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as
diligências e audiências, bem como formular perguntas
e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de
interesse da defesa.
V – Concluída a instrução, será aberta vista do
processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo
de cinco dias, e após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência
da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara,
a convocação de sessão para julgamento. Na sessão
de julgamento, o processo será lido, integralmente,
e, a seguir, os Vereadores que o desejarem poderão
manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de
quinze minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou
seu procurador, terá o prazo máximo de duas horas,
para produzir sua defesa oral.
V – concluída a instrução, será aberta vista do
processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante
emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência
da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a
convocação de sessão para julgamento. Na sessão de
julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir,
os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente,
pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um,
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e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o
prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009).
VI – Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas
votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado
pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros
da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o
Presidente da Câmara proclamará imediatamente o
resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação,
expedirá o competente decreto legislativo de cassação
do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for
absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente
da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.
VII – O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados
da data em que se efetivar a notificação do acusado.
Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo
será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda
que sobre os mesmos fatos.
Art. 6º Extingue-se o mandato de Prefeito, e, assim, deve ser declarado pelo Presidente da Câmara
de Vereadores, quando:
I – Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos, ou condenação por crime
funcional ou eleitoral.
II – Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei.
III – Incidir nos impedimentos para o exercício
do cargo, estabelecidos em lei, e não se desincompatibilizar até a posse, e, nos casos supervenientes, no
prazo que a lei ou a Câmara fixar.
Parágrafo único. A extinção do mandato independe
de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde
a declaração do fato ou ato extintivo pelo Presidente
e sua inserção em ata.
Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de
Vereador, quando:
I – Utilizar-se do mandato para a prática de atos
de corrupção ou de improbidade administrativa;
II – Fixar residência fora do Município;
III – Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua
conduta pública.
§ 1º O processo de cassação de mandato de
Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º
deste decreto-lei.
§ 2º O Presidente da Câmara poderá afastar de
suas funções o Vereador acusado, desde que a denún-
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cia seja recebida pela maioria absoluta dos membros
da Câmara, convocando o respectivo suplente, até o
julgamento final. O suplente convocado não intervirá
nem votará nos atos do processo do substituído. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 1997).
Art. 8º Extingue-se o mandato do Vereador e assim
será declarado pelo Presidente da Câmara, quando:
I – Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime
funcional ou eleitoral;
II – Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei;
III – Deixar de comparecer, sem que esteja licenciado, a cinco sessões ordinárias consecutivas, ou a
três sessões extraordinárias convocadas pelo Prefeito
para a apreciação de matéria urgente;
III – deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias
da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença
comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade; ou, ainda, deixar de comparecer a cinco sessões
extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito
e mediante recibo de recebimento, para apreciação
de matéria urgente, assegurada ampla defesa, em
ambos os casos. (Redação dada pela Lei º 6.793, de
13.06.1980)
IV – Incidir nos impedimentos para o exercício do
mandato, estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse, e, nos casos supervenientes, no
prazo fixado em lei ou pela Câmara.
§ 1º Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo,
o Presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração
da extinção do mandato e convocará imediatamente
o respectivo suplente.
§ 2º Se o Presidente da Câmara omitir-se nas providências no parágrafo anterior, o suplente do Vereador
ou o Prefeito Municipal poderá requerer a declaração
de extinção do mandato, por via judicial, e se procedente, o juiz condenará o Presidente omisso nas custas do processo e honorários de advogado que fixará
de plano, importando a decisão judicial na destituição
automática do cargo da Mesa e no impedimento para
nova investidura durante toda a legislatura.
§ 3º O disposto no item III não se aplicará às
sessões extraordinárias que forem convocadas pelo
Prefeito, durante os períodos de recesso das Câmaras
Municipais. (Incluído pela Lei nº 5.659, de 8.6.1971)
Art. 9º O presente decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as Leis números
211, de 7 de janeiro de 1948, e 3.528, de 3 de janeiro
de 1959, e demais disposições em contrário.
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Brasília, 24 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República. – H. Castello branco,
Carlos Medeiros Silva.
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE PRIMEIRA
Do Presidente da República e Ministros
de Estado
Art. 1º São crimes de responsabilidade os que
esta lei especifica.
Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de
perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para
o exercício de qualquer função pública, imposta pelo
Senado Federal nos processos contra o Presidente da
República ou Ministros de Estado, contra os Ministros
do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador
Geral da República.
Art. 3º A imposição da pena referida no artigo
anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos termos
das leis de processo penal.
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentarem contra a
Constituição Federal, e, especialmente, contra:
I – A existência da União:
II – O livre exercício do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos
Estados;
III – O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
IV – A segurança interna do país:
V – A probidade na administração;
VI – A lei orçamentária;
VII – A guarda e o legal emprego dos dinheiros
públicos;
VIII – O cumprimento das decisões judiciárias
(Constituição, artigo 89).
(...)
TÍTULO II
DOS MINISTROS DE ESTADO
Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado;
1 – os atos definidos nesta lei, quando por eles
praticados ou ordenados;
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2 – os atos previstos nesta lei que os Ministros
assinarem com o Presidente da República ou por ordem deste praticarem;
3 – A falta de comparecimento sem justificação,
perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma
ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente, prestarem informações acerca de assunto
previamente determinado;
4 – Não prestarem dentro em trinta dias e sem
motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional, as informações que ela lhes solicitar por escrito, ou prestarem-nas com falsidade.
(...)
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
Dos Governadores e Secretários dos Estados
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade
dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos
como crimes nesta lei.
(...)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2012
(Complementar)
Altera a alínea “e” do inciso I do art. 1º da
Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de
1990, para incluir as condenações não transitadas em julgado provenientes de procedimento do Tribunal do Júri como causa de
inelegibilidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990 – estabelece os casos de inelegibilidades –, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...........................................................
I – ...................................................................
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, inclusive provenientes de procedimento do Tribunal do Júri, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1............................................................ ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
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A despeito de ser um grande marco democrático,
a Lei Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei
da Ficha Limpa, trouxe grandes avanços para a garantia da lisura e probidade dos legitimados a concorrer
no pleito eleitoral.
Entretanto, entendo que o Congresso Nacional
pode outorgar contribuições pontuais para a sua melhora e efetividade, sempre buscando contemplar o
objetivo de sua elaboração.
Nesse sentido, note-se que no item 9 da alínea
“e” do inciso I do art. 1º da LC 64/1990 (com alterações
da LC 135/2010), consta enunciado advertindo que são
inelegíveis para qualquer cargo “os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até
o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra a vida”.
Esse dispositivo, nas eleições de 2010, já causou dúvidas quanto a extensão do conceito de órgão
judicial colegiado às decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, como se percebe do Recurso Ordinário n.
1697-95.2010.611.0000, tramitado no Tribunal Superior
Eleitoral. Naquela ocasião, a controvérsia meritória não
foi apreciada pelo Tribunal em virtude do entendimento
do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 633.703/MG, de que a LC n. 135/2010 não seria
aplicável às eleições de 2010.
Parece-me, todavia, que essa dúvida não pode
ser propagada no âmbito judicial, cabendo ao Congresso Nacional amortizá-la.
Os procedimentos do Tribunal do Júri são mais
morosos do que os procedimentos criminais ordinários,
com dupla fase de persecução penal: o sumário da
culpa (judicium accusationis) e o julgamento do mérito
(judicium causae). A primeira vai do recebimento da
denúncia à decisão de pronúncia, onde o magistrado
analisa a pertinência dos fatos narrados na peça acusatória e a necessidade de submeter a instrução criminal ao crivo do Conselho de Sentença, com acesso
a produção probatória. A segunda fase, por sua vez,
começa com a indicação das provas que acusação e
defesa pretendem produzir, indicando as testemunhas
que irão depor em plenário, e vai até a sentença final,
onde é possibilitada uma plena instrução probatória por
ambas as partes com o objetivo de construir o conceito
decisório dos Pares integrantes do Júri.
Ao final, a decisão proveniente do Conselho de
Sentença é vinculante ao juiz-presidente, e, por isso,
com as possibilidades de reforma mitigadas pela legislação infraconstitucional. O art. 593, inc. III, do Código
de Processo Penal, admite a interposição de Recurso
de Apelação contra a decisão oriunda do Tribunal do
Júri em apenas quatro hipóteses, sendo, quando: i)
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ocorrer nulidade posterior à pronúncia; ii) for a sentença
do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão
dos jurados; iii) houver erro ou injustiça no tocante à
aplicação da pena ou da medida de segurança; ou iv)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos. Ainda assim, se a apelação se fundar
neste último item e o tribunal ad quem se convencer
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para tão
somente sujeitar o réu a novo julgamento, inadmitindo-se ao réu outra apelação neste mesmo fundamento
(art. 593, § 3º, CPP) ou ao tribunal superior modificar
a decisão ex officio.
Trata-se, portanto, de um procedimento enriquecido, onde, mais do que a ampla defesa, é possibilitada
ao acusado a denominada “plenitude de defesa”, instituto maior, previsto no art. 5º, XXXVIII, “a”, da CF/88.
Esse dispositivo constitucional, aliás, ainda prevê os
princípios do sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.
Isso, somado ao objetivo fundamental da LC
135/2010 de expurgar do processo eleitoral candidatos
com vida pregressa desaconselhável, nos possibilita
a conclusão de ser imprescindível a inclusão das decisões do Tribunal do Júri, mesmo que não transitada
em julgado, como vetor de inelegibilidade.
Ademais, não é razoável taxarmos como causa de
inelegibilidade as decisões sancionatórias de exclusão
do exercício da profissão por infração ético-profissional
proferidas pelos órgãos profissionais ou às decisões
de demissão ou aposentadoria compulsória oriundas
de processo administrativo disciplinar (art. 1º, I, alíneas
“m”, “o” e “q”, LC 64/90), e não incluirmos as decisões
soberanas e morosas oriundas do júri.
Assim como nas decisões dos órgãos profissionais e às proferidas em processos administrativos disciplinares, as decisões do Tribunal do Júri são emanadas pelos próprios Pares do acusado, que, garantida
a defesa e contraditório, sopesa todo o arcabouço de
eventos envolvendo o delito apurado e as responsabilidades decorrentes, não podendo haver tratamento
tão diverso.
Nos procedimentos do Tribunal do Júri ainda há a
presidência do Juiz de Direito com todas as atribuições
do art. 497 do Código de Processo Penal, mantendo
a regularidade dos debates, apreciando as causas de
extinção da punibilidade e julgando as causas de nulidade processuais; atribuições que garantem a lisura
e legalidade do procedimento.
Foge, portanto, a proporcionalidade considerarmos a situação prática de inelegibilidade de alguém
que foi excluído dos quadros de uma determinada ati-
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vidade profissional por cometimento de uma conduta
antiética, sem apreciação por órgão jurisdicional, e não
entendermos como inelegível alguém que foi condenado em 30 anos de reclusão por cometer homicídio
(triplamente) qualificado pelo Tribunal do Júri (art. 121,
§ 2º, CP), cuja presidência é atribuída a Juiz de Direito.
De modo que, a alteração aqui pretendida, de
incluir as decisões condenatórias do Tribunal do Júri
como causa de inelegibilidade, está em consonância
com os objetivos e com o escopo da Lei de Ficha Limpa.
Por fim, cumpre observar que as alterações foram propostas na alínea “e” e não diretamente no
item 9 (que trata especificamente dos crimes contra
a vida), uma vez que nossa Lei Maior permite que a
competência do Tribunal do Júri seja ampliada para
julgamento de crimes contra outros bens jurídicos e
não somente à vida.
Assim, ciente que a presente proposição poderá
ser melhorada no curso de sua tramitação e da obrigação dos parlamentares com a clareza e objetividade
das inovações legislativas, submeto-a a apreciação
dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
(...)
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
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(...)
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;
(...)
LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º
da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
9. contra a vida e a dignidade sexual;
(...)
m) os que forem excluídos do exercício da
profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração
ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo
se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
(...)
o) os que forem demitidos do serviço público
em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo
Poder Judiciário; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
(...)
q) os magistrados e os membros do Ministério
Público que forem aposentados compulsoriamente
por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de
processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8
(oito) anos;
(...)
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DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Texto compilado
Código de Processo Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da
atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição,
decreta a seguinte Lei:
(...)
Seção XVI
Das Atribuições do Presidente
do Tribunal do Júri
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 497. São atribuições do juiz presidente do
Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código: (Redação dada pela Lei nº 11.689,
de 2008)
I – regular a polícia das sessões e prender os
desobedientes; (Redação dada pela Lei nº 11.689,
de 2008)
II – requisitar o auxílio da força pública, que ficará
sob sua exclusiva autoridade; (Redação dada pela Lei
nº 11.689, de 2008)
III – dirigir os debates, intervindo em caso de
abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes; (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
IV – resolver as questões incidentes que não
dependam de pronunciamento do júri; (Redação dada
pela Lei nº 11.689, de 2008)
V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o
Conselho e designar novo dia para o julgamento, com
a nomeação ou a constituição de novo defensor; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença; (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos
jurados; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
VIII – interromper a sessão por tempo razoável,
para proferir sentença e para repouso ou refeição dos
jurados; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
IX – decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público
e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a
argüição de extinção de punibilidade; (Redação dada
pela Lei nº 11.689, de 2008)
X – resolver as questões de direito suscitadas
no curso do julgamento; (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
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XI – determinar, de ofício ou a requerimento das
partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique
o esclarecimento da verdade; (Redação dada pela Lei
nº 11.689, de 2008)
XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com
a palavra, podendo conceder até 3 (três) minutos para
cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
(...)
CAPÍTULO III
Da Apelação
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco)
dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
I – das sentenças definitivas de condenação ou
absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada
pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
II – das decisões definitivas, ou com força de
definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não
previstos no Capítulo anterior; (Redação dada pela Lei
nº 263, de 23.2.1948)
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
b) for a sentença do juiz-presidente contrária à
lei expressa ou à decisão dos jurados; (Redação dada
pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação
da pena ou da medida de segurança; (Redação dada
pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
d) for a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos. (Redação dada pela Lei
nº 263, de 23.2.1948)
§ 1o Se a sentença do juiz-presidente for contrária
à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.
(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
§ 2o Interposta a apelação com fundamento no no
III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida
de segurança. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
§ 3o Se a apelação se fundar no no III, d, deste
artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos
autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo
julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo,
segunda apelação. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
§ 4o Quando cabível a apelação, não poderá ser
usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente
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de parte da decisão se recorra. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
(...)
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2012
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, para dispor sobre a acessibilidade
no serviço de atendimento ao consumidor
dirigido à pessoa com deficiência visual e
auditiva nas instituições financeiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo VII da Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade à Comunicação,
Informação e Sinalização
....................................................................................
Art. 19-A. As instituições financeiras e as operadoras de cartão de crédito deverão oferecer serviço de
atendimento ao consumidor com meios de comunicação
acessíveis à pessoa com deficiência visual ou auditiva.
Art. 19-B. Para o atendimento das pessoas com
deficiência auditiva de que trata o art.19-A, serão utilizados métodos que permitam a comunicação plena
de forma universal.
Parágrafo único. Entre os métodos de que trata
o caput deste artigo, poderão ser utilizados:
I – a internet, com atendimento online;
II – o cadastramento de pessoas da confiança
do usuário, mediante documentação registrada em
cartório, para representar, em casos de emergência,
o consumidor com deficiência nos atendimentos por
meio de telefones 0800.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias
após sua publicação.
Justificação
Existe, hoje, uma indignação em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva nas
agências bancárias. No caso dos surdos oralizados,
essa indignação é ainda maior.
Vale informar que os surdos oralizados são pessoas com deficiência auditiva que, apesar de não ouvirem
nem mesmo com aparelhos, falam normalmente (ainda
que com sotaque típico) e se comunicam valendo-se da
leitura labial. São pessoas que perderam a audição depois da aquisição da fala mediante a audição (também
chamados de surdos pós-linguais) ou cujos pais acredi-
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taram na oralização por meio da fonoterapia. O que os
diferencia dos deficientes auditivos de graus mais leves
é justamente o fato de serem incapazes de discriminar a
fala auditivamente, mesmo utilizando próteses auditivas.
O surdo oralizado raramente entende Libras. Ele precisa,
sim, de legenda, uma vez que, geralmente, tem facilidade
de leitura e tem o português como base linguística. Surdos
oralizados usualmente se comunicam pela leitura labial.
Dentro desse universo, as opções que alguns
serviços de atendimento têm oferecido ao público com
deficiência auditiva é o telefone especial conhecido por
TDD ou TS. Na verdade, são muitos os serviços de
atendimento que colocam um serviço 0800 conectado
com esse aparelho. Só que, apesar de as empresas
oferecem o 0800 especial por meio do TDD, o consumidor comum não o possui e a maioria esmagadora
dos deficientes auditivos e de fala também não o têm
em casa. Assim, o atendimento das pessoas com deficiência auditiva fica inviabilizado.
Muitas vezes, a solução tem sido a fraude: um
parente ou um amigo se faz passar pela pessoa com
deficiência para receber atendimento por telefone. Essa
situação é ainda mais séria quando a pessoa com
deficiência não tem alguém próximo em quem confiar. Nesses casos, a pessoa fica a mercê de pessoas
desconhecidas, às vezes inescrupulosas.
Com o objetivo de sanar essa falha do atendimento da pessoa com deficiência auditiva, portanto,
apresentamos esse projeto de lei, para o qual espero
contar com o apoio dos nobres parlamentares.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Regulamento
Estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação.
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Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas
as seguintes definições:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios
de comunicação, por pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida;
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que
limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento
e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e privados;
c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as
existentes nos meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave
ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão
ou o recebimento de mensagens por intermédio dos
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de
massa;
III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se
com o meio e de utilizá-lo;
IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos
para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água,
paisagismo e os que materializam as indicações do
planejamento urbanístico;
V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou
adicionados aos elementos da urbanização ou da
edificação, de forma que sua modificação ou traslado
não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras,
toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de
natureza análoga;
VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite
a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso
de meio físico.
CAPÍTULO II
Dos Elementos da Urbanização
Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso
público deverão ser concebidos e executados de forma
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a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais
espaços de uso público existentes, assim como as
respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem
de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% (cinco
por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto
quanto tecnicamente possível. (Incluído pela Lei nº
11.982, de 2009)
Art. 5o O projeto e o traçado dos elementos de
urbanização públicos e privados de uso comunitário,
nestes compreendidos os itinerários e as passagens
de pedestres, os percursos de entrada e de saída de
veículos, as escadas e rampas, deverão observar os
parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
Art. 6o Os banheiros de uso público existentes
ou a construir em parques, praças, jardins e espaços
livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo
menos, de um sanitário e um lavatório que atendam às
especificações das normas técnicas da ABNT.
Art. 7o Em todas as áreas de estacionamento de
veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos,
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção.
Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente
a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma
vaga, devidamente sinalizada e com as especificações
técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes.
CAPÍTULO III
Do Desenho e da Localização
do Mobiliário Urbano
Art. 8o Os sinais de tráfego, semáforos, postes de
iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de
sinalização que devam ser instalados em itinerário ou
espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação,
e de modo que possam ser utilizados com a máxima
comodidade.
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Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados
nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e
sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que
sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade
do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim
determinarem.
Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
CAPÍTULO IV
Da Acessibilidade nos Edifícios
Públicos ou de Uso Coletivo
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de
edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou
se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverão ser observados, pelo menos, os seguintes
requisitos de acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da edificação,
destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da
edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas
e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior,
deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos,
de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências,
aulas e outros de natureza similar deverão dispor de
espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira
de rodas, e de lugares específicos para pessoas com
deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante,
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de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as
condições de acesso, circulação e comunicação.
CAPÍTULO V
Da Acessibilidade nos Edifícios de uso Privado
Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja
obrigatória a instalação de elevadores deverão ser
construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:
I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de
uso comum;
II – percurso acessível que una a edificação à via
pública, às edificações e aos serviços anexos de uso
comum e aos edifícios vizinhos;
III – cabine do elevador e respectiva porta de
entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 14. Os edifícios a serem construídos com
mais de um pavimento além do pavimento de acesso,
à exceção das habitações unifamiliares, e que não
estejam obrigados à instalação de elevador, deverão
dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo
os demais elementos de uso comum destes edifícios
atender aos requisitos de acessibilidade.
Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela
coordenação da política habitacional regulamentar a
reserva de um percentual mínimo do total das habitações, conforme a característica da população local, para
o atendimento da demanda de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
CAPÍTULO VI
Da Acessibilidade nos Veículos
de Transporte Coletivo
Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão
cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos
nas normas técnicas específicas.
CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade nos Sistemas
de Comunicação e Sinalização
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade
de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braile,
linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para fa-
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cilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa
portadora de deficiência sensorial e com dificuldade
de comunicação. Regulamento
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais
ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso
à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.
CAPÍTULO VIII
Disposições sobre ajudas Técnicas
Art. 20. O Poder Público promoverá a supressão
de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte
e de comunicação, mediante ajudas técnicas.
Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos
de apoio à pesquisa e das agências de financiamento,
fomentará programas destinados:
I – à promoção de pesquisas científicas voltadas
ao tratamento e prevenção de deficiências;
II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à
produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência;
III – à especialização de recursos humanos em
acessibilidade.
CAPÍTULO IX
Das Medidas de Fomento à Eliminação
de Barreiras
Art. 22. É instituído, no âmbito da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça,
o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação
orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em regulamento.
CAPÍTULO X
Disposições Finais
Art. 23. A Administração Pública federal direta e
indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de
barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso
público de sua propriedade e naqueles que estejam
sob sua administração ou uso.
Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser
iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei.
Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas
informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la
quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 25. As disposições desta Lei aplicam-se aos
edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cul-
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tural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas
reguladoras destes bens.
Art. 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para
acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta Lei.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gregori.
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(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 558,
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de
Lei do Senado nº 565, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
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Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº 530, de 2011, do
Senado Federal (PLS nº565/09 nessa Casa), que “Inscreve os nomes de Francisco Barreto de Menezes, João
Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique
Dias, Antônio Filipe Camarão e Antônio Dias Cardoso
no Livro dos Heróis da Pátria.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

Of. nº 558/12/OS-GSE
Brasília, 17 de julho de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro – Secretário,

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 n°s 391
a 406, 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) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 68, de
2007, do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre a
reintegração no emprego dos funcionários do Banco
do Nordeste do Brasil - BNB, demitidos no período de
1995 a 2003.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa o Deputado Emiliano
José, como membro suplente, em substituição ao
Deputado Ricardo Berzoini, para integrar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento nº 1, de 2012-CN, conforme Ofício nº 437, da
Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OF nº 437/PT
Brasília, 16 de julho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Deputado Emiliano José – PT/BA, como
suplente em substituição ao Deputado Ricardo Berzoini
– PT/SP, na CPMI – Práticas criminosas desvendadas
pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia
Federal – CPMIVEGAS.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto – PT/
SP – Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Da agenda de hoje, temos três empréstimos
que podemos votar – pode pegar os empréstimos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim, por favor.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Apenas para colocar a V.
Exa. que houve uma aprovação extrapauta na Comissão de Assuntos Econômicos, porque alguns processos de empréstimos de alguns Estados acabaram
chegando após a reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos. E, extrapauta, portanto, extraordinaria-
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mente, aquela Presidência do Senador Delcídio do
Amaral colheu as assinaturas para que nós pudéssemos trazer diretamente para o plenário alguns projetos
de alguns Estados, a fim de que ainda, no exercício
do nosso primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, portanto, tendo em vista que houve a votação
da LDO, pudéssemos deliberar aqui sobre a matéria.
Portanto, faço um apelo a V. Exa., Presidente, V.
Exa. que conhece tão bem as necessidades dos Estados brasileiros, para consultar a Secretaria-Geral da
Mesa, porque me parece que existem alguns outros
processos além desses três à Mesa para serem relatados em plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eduardo Braga, infelizmente – peço
a atenção de V. Exa. –, infelizmente, eu acho até no
sentido da transparência dos nossos trabalhos, esses
processos não passaram nem pela Presidência, nem
pela Presidência eles passaram; não foram nem encaminhados à Comissão de Assuntos Econômicos. E,
quando eles me disseram que chegaram lá, já a sessão tinha sido encerrada.
Então, foi uma coleta de assinatura. Depois, eu
acho que nós não podemos jamais considerar que a
Comissão tenha aprovado esses projetos. Eu acho que
não vai prejudicar de nenhuma maneira...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Concordo com V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E vamos votar aqueles que ...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Concordo com V. Exa. É claro, concordando com V.
Exa., tendo em vista que não passou sequer pela Presidência da Casa. Eu não tinha essa informação. Sou
obrigado a concordar com V. Exa.
Vamos, então, às três matérias que estão na pauta da nossa Mesa Diretora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 31, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 952, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: Senadora Lídice da Mata), que autoriza o
Estado da Paraíba a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com

JULHO
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o Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrícola (FIDA), no valor total de até dezesseis milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos
e setenta e seis direitos especiais de saque.
Cópias do referido parecer estão distribuídas.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A redação final, não havendo contestação,
também a declaro aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento de urgência para o Projeto nº
32, oriundo da Comissão de Assuntos Econômicos.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação do requerimento.
As Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 32, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 953, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Lobão Filho), que autoriza o Estado
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do Rio de Janeiro a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com
a Corporação Andina de Fomento (CAF), no
valor total de até cem milhões de dólares dos
Estados Unidos da América.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A redação final, não havendo objeção, também
a declaro aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há, sobre a mesa, também requerimento de
urgência para a Mensagem nº 61, de operação de
crédito ao Rio de Janeiro.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação do requerimento.
As Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 61, DE 2012
Mensagem nº 61, de 2012 (nº 318/2012, na origem), que solicita autorização para contratação
de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de
até trezentos e dezenove milhões, seiscentos e
setenta e cinco mil dólares dos Estados Unidos
da América, entre o Estado do Rio de Janeiro
e a Corporação Andina de Fomento – CAF,
destinada a financiar parcialmente o Programa
de Melhorias e Implantação da Infraestrutura
Viária do Rio de Janeiro – Pro-Vias.
O Senador Sérgio Souza é o Relator para proferir
parecer sobre a matéria.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, caro Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Delcídio do
Amaral, é submetida à apreciação do Senado Federal
a Mensagem nº 61, de 2012, da Presidência da República, que solicita autorização para que seja contratada
operação de crédito externo com garantia da União, entre o Estado do Rio de Janeiro e a Corporação Andina
de Fomento (CAF) no valor de US$319.675 milhões.
As operações de crédito interno e externo dos
Estados, no Distrito Federal e dos Municípios subordinam-se à observância do cumprimento das condições e exigências estipuladas pela Resolução nº 43,
de 2001, do Senado Federal.
As operações de crédito externo são sujeitas à
autorização específica do Senado Federal, nos termos
do art. 28 da Resolução nº 43, de 2001. Por sua vez,
a concessão de garantias pela União subordina-se ao
cumprimento dos limites e condições estabelecidos na
Resolução nº 48, de 2007, com as alterações introduzidas pela Resolução nº 41, de 2009. Também são
sujeitas à autorização específica do Senado Federal.
Os recursos dessa operação de crédito, Sr. Presidente, destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Melhorias e Implantação da Infraestrutura
Viária do Rio de Janeiro (Provias). O programa terá o
valor total de US$532,792 milhões, sendo US$319,675
milhões financiados pela Corporação Andina de Fomento e US$213,117 milhões como contrapartida do
Estado do Rio de Janeiro.
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Da análise, Sr. Presidente.
A operação de crédito pretendida será contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, no valor já mencionado,
e destina-se ao financiamento parcial do Programa de
Melhorias e Implantação da Infraestrutura Viária do Rio
de Janeiro - Provias.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) emitiu
o Parecer n° 1.303, declarando nada ter a opor à concessão da garantia pleiteada, desde que, previamente
à assinatura dos contratos, sejam atendidas algumas
condições. Tais condições são rotineiras em empréstimos deste tipo e podem ser incorporadas ao texto da
resolução autorizativa.
No parecer, são fornecidas informações acerca
da situação do Estado do Rio de Janeiro no que diz
respeito ao cumprimento das condições e exigências
de natureza financeira e processual, estipuladas nas
Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal,
bem como relativas às disposições constantes da Resolução n° 48, de 2007, desta Casa, que estabelece os
limites e condições para que a União possa conceder
garantias em operações de crédito.
Relativamente aos aspectos de natureza financeira, nos termos das condições e exigências definidas
nas resoluções supracitadas, aplicáveis ao financiamento pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos, Sr. Presidente:
a) O referido programa foi identificado como
passível de obtenção de financiamento externo
pela Comissão de Financiamentos Externos,
conforme a Recomendação n° 1.299, de dezembro de 2011, homologada pela Ministra de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
b) A contratação da operação de crédito foi deferida pelo Parecer n° 1.275, de 6 de julho de
2011, que considerou terem sido atendidos os
requisitos mínimos previstos na Resolução n°
43, de 2001, do Senado Federal, em especial,
quanto aos limites de endividamento do Estado
do Rio de Janeiro. Foram atendidas também as
demais condições estabelecidas no art. 32 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
c) Relativamente à exigência constitucional
de que programas ou projetos constem do
plano plurianual e da lei orçamentária anual,
é informado que os investimentos previstos no
programa mencionado constam do Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro 2012-2015.
d) Ademais, a Lei 6.002, de 6 de julho de
2011, que estima a receita e fixa a despesa
do Estado do Rio de Janeiro para o exercício
financeiro de 2012, contempla dotações para
a execução do programa.
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e) A STN também verificou que há previsão do
oferecimento de contragarantias da parte do
Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, o Poder
Executivo está autorizado a vincular as receitas
previstas nos arts. 155, 157 e 159, nos termos
do art. 167, § 4o, da Constituição Federal, e
outras garantias em Direito admitidas.
f) De acordo com estudo realizado por aquela
Secretaria, as garantias oferecidas pelo Estado do Rio de Janeiro são suficientes para
ressarcir a União caso esta venha a honrar
compromissos na condição de garantidora da
operação de crédito;
g) O Estado do Rio de Janeiro encontra-se
adimplente em relação às metas e compromissos assumidos no Programa de Reestruturação
e Ajuste Fiscal, tendo cumprido regularmente
os compromissos pactuados e atingido as metas acordadas contratualmente com a União.
i) Ademais, o Estado do Rio de Janeiro, na
consulta realizada em 2 de janeiro do corrente, não apresentava pendências referentes
aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União.
j) A verificação da adimplência financeira em
face da Administração Pública Federal e suas
entidades controladas e de recursos dela recebidos poderá ser feita mediante consulta
ao Cadastro Único de Convênio (CAUC), por
ocasião da assinatura do contrato de contragarantia, conforme prevê a Resolução n° 41, de
2009, que alterou a Resolução n° 48, de 2007.
k) Segundo a análise da capacidade de pagamento consignada na Nota n° 461/2012, de
12 de junho de 2012, o Governo do Estado do
Rio de Janeiro foi classificado na categoria “C”,
insuficiente para recebimento da garantia da
União. Não obstante, é possível o exame de
concessão de garantia da União, em caráter
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excepcional, nos termos do § 1o do art. 1o da
Portaria Ministério da Fazenda n° 176, de 23
de outubro de 1997.
O custo efetivo da operação, de acordo com cálculo estimativo realizado pela STN, deverá ser equivalente a 4,53% ao ano, flutuante, conforme a variação
da Libor, indicando que as condições financeiras se
encontram em patamares aceitáveis, tendo em vista
o custo da captação do Tesouro Nacional no mercado
internacional.
A análise técnica, Sr. Presidente, realizada pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro mostra os benefícios do programa, com a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento econômico daquele Estado.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu
o Parecer PGF/COF nº 1.335, de 13 de julho de 2012,
e, no exame das cláusulas da minuta contratual, concluiu que elas são admissíveis e estão de acordo com
a legislação brasileira aplicável à espécie. Em especial, foi observado o disposto no art. 8º da Resolução
nº 48, de 2007, que veda a disposição contratual de
natureza política, atentatória à soberania nacional e
à ordem pública, ou contrária à Constituição e às leis
brasileiras, bem como que implique compensação automática de débitos e créditos.
O voto, Sr. Presidente.
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado
do Rio de Janeiro encontra-se de acordo com o que
preceituam as Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, e 48,
de 2007, todas do Senado Federal, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação
de crédito externo pretendida, nos termos da resolução que se encontra em anexo ao presente parecer.
Sr. Presidente, eram estes o relatório e o voto.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É favorável.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Em votação.
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As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Sem objeção do Plenário, declaro aprovada a
redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Senadora Ana Amélia pediu em primeiro lugar.
Tem a palavra V. Exa., Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria, Presidente,
aproveitando a oportunidade da aprovação desses dois
empréstimos ao Rio de Janeiro para, em nome do nosso Líder Francisco Dornelles, que se recupera de um
forte resfriado, agradecer aos Relatores na Comissão
de Assuntos Econômicos, Edison Lobão Filho, e, agora,
ao Senador Sérgio Souza, pela relatoria competente.
Registro a presença, aqui no plenário, do Vice-Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão,
que acompanhou toda a tramitação e votação na Comissão de Assuntos Econômicos e agora, também, no
plenário. S. Exa. aguardou pacientemente o início da
sessão de hoje, que só agora acontece, a fim de registrar e agradecer a V. Exa. também a aprovação dessa
matéria, em nome do nosso Líder, Francisco Dornelles.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, quero aqui registrar e reconhecer
o empenho de V. Exa. no trabalho que foi feito para
viabilizar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O empenho de V. Exa. e o empenho do Presidente da
Câmara dos Deputados foram decisivos para que neste
dia 17 pudéssemos chegar a bom termo.
Quero também saudar e abraçar todos os Líderes, na Câmara e no Senado, pelo apoio que foi dado
para que pudéssemos, neste final de tarde e início de
noite, concluir a votação da LDO e também a votação
de quatro créditos que foram acordados. Um deles
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aprova recursos para a estruturação do Funpresp, que
já aprovamos e foi sancionado; um outro se destina ao
setor de exportação, para fortalecer o Ministério da Indústria e do Comércio; e os dois outros dizem respeito
ao Ministério da Integração Nacional para atender a
uma série de demandas.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui também
registrar o trabalho do nosso Relator, o Senador Antonio
Carlos Valadares, com a paciência que lhe é peculiar,
o que permitiu fazer uma grande composição entre a
Base do Governo e a Oposição, para que pudéssemos votar, neste final de tarde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, com isso, cumprir a Constituição, para
que possamos sair de recesso.
Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, como
Líder do Governo no Congresso Nacional, estou aqui
reconhecendo o trabalho que V. Exa. fez para que pudéssemos chegar a esse bom resultado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Eu quero agradecer as palavras de V. Exa., mas
quero me congratular, sobretudo, com todos os Líderes
de todos os partidos na Casa, que, numa grande prova
de maturidade, asseguraram que nós encerrássemos
os nossos trabalhos hoje, uma vez que, até agora,
nunca tínhamos tido um ano em que não tivéssemos
aprovado a LDO. Seria então inusitado que nós tivéssemos, neste ano, uma posição diferente.
Mas os Líderes tiveram um grande espírito público, um grande respeito pela Casa, tanto do Senado
como da Câmara, e o Congresso Nacional aprovou
e nós podemos então, a partir de agora, encerrar os
nossos trabalhos e iniciarmos as férias parlamentares.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra a V. Exa. pela ordem,
eu quero dizer que se encontra na Casa o Sr. Tomás
Guilherme Correia, primeiro suplente do Senador Valdir
Raupp, da representação do Estado de Rondônia, convocado em virtude da licença do mandato pelo titular.
S. Exa. encaminhou à Mesa o original do Diploma, que será publicado na forma regimental, e demais
documentos exigidos.
É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Designo uma Comissão, formada pelos Senadores Valdir Raupp, Renan Calheiros e Eduardo Braga,
para que façam chegar à Mesa o empossando. (Pausa.)
(O Sr. Tomás Guilherme Correia é conduzido
ao plenário e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o novo Senador chega à Mesa, faço apenas um
registro: encaminhei à Mesa, hoje, um requerimento
de apresentação de voto de aplauso em homenagem
aos onze anos da criação do site do “Ucho Info, a marca da notícia”, que é capitaneado pelo seu idealizador
Ucho Haddad.
Escrever tornou-se uma obsessão para o Ucho,
que, por isso, merece essa homenagem, Sr. Presidente.
Era apenas este o registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Solicito a todos que fiquem de pé, pois vamos
tomar o compromisso regimental e constitucional do
Senador Tomás Guilherme Correia.
O SR. TOMÁS GUILHERME CORREIA (Bloco/
PMDB – RO) – Prometo guardar a Constituição Fe-
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deral e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 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 conferidos pela
Constituição da República e pelo Regimento da Casa,
declaro empossado no mandato de Senador da República o nobre Sr. Tomás Guilherme Correia que, a
partir deste momento, passa a participar dos trabalhos
da Casa. (Palmas.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O Senador Tomás, antes, quer usar da palavra,
acho que V. Exa. concorda.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Com toda a honra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, o nome parlamentar: Tomás
Correia.
É lida a seguinte comunicação:
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Sras. e Srs. Senadores, é intensa a emoção de assumir uma cadeira
neste Senado Federal e, assim, ter a oportunidade
de representar o Estado de Rondônia nesta histórica
Casa Legislativa.
Fiz carreira no ramo do Direito, mais especificamente no Ministério Público, onde me aposentei como
Promotor de Justiça. Fui Deputado Estadual em Rondônia; fui Prefeito da capital do Estado; e sou suplente
do Senador Raupp desde 2003. Mas estar aqui, nesta
Tribuna, ocupando o mesmo lugar que tantos vultos da
nossa história ocuparam antes de mim, é uma honra
que sempre terá um lugar especial na minha trajetória política.
Assumo o cargo, consciente da duração limitada
que terá meu mandato, mas consciente ainda da responsabilidade que acompanha a tarefa que hoje passo a exercer e que exercerei incansavelmente pelos
próximos quatro meses.
Em primeiro lugar, tenho a responsabilidade de
me mostrar à altura do titular desta posição. O Senador Raupp, meu amigo de tantos anos, de tantas lutas,
de tantas campanhas, é não apenas uma das maiores
lideranças políticas deste País, é não apenas o Presidente do maior partido político brasileiro, o PMDB,
mas é também um dos Senadores mais atuantes e
mais participativos da atual Legislatura.
Não tenho a pretensão de suprir integralmente a
lacuna deixada pelo Senador Raupp durante seu afastamento nem acredito que esta seja a minha função;
comprometo-me, porém, a honrar esta cadeira e a lutar pelos interesses do Estado de Rondônia, ao tempo em que agradeço a confiança em mim depositada
pelo Senador Raupp ao me escolher para seu primeiro
suplente e, agora, ao me oferecer a oportunidade de
representar o Estado no Congresso Nacional.
Representar Rondônia, aliás, é outra responsabilidade que agora assumo tão importante quanto de
honrar a vaga do Senador mais votado na história do
nosso Estado. Rondônia é um Estado novo, multifacetado, destino de imigrantes de todas as partes do País.
Representar um Estado com essas características e
com os problemas e as carências contra as quais o
Estado e seu povo lutam com a máxima bravura é um
desafio diante do qual não fraquejarei.
Sr. Presidente, embora minha vontade seja a de
me inteirar de todos os assuntos e participar de todas
as discussões, acredito que terei uma atuação mais
eficiente, nos próximos meses, se me concentrar em
alguns temas que afligem mais urgentemente o povo
de Rondônia.
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É o caso, por exemplo, da BR-364, rodovia que
se encontra em situação calamitosa, e onde cada dia
de descaso representa vidas perdidas de centenas de
pessoas que trafegam naquela rodovia federal.
Quero, também, tomar parte nas discussões sobre o Código Florestal, tema que afeta particularmente meu Estado em várias dimensões: a preservação
ambiental, o trabalho dos agricultores e pecuaristas e
a vida dos povos indígenas.
Reservo meus esforços, igualmente, para que
possamos avançar no tema da transposição dos servidores do ex-território de Rondônia para os quadros
federais, processo que ainda não viu sua conclusão e
que aflige muitos servidores públicos no meu Estado.
Quanto a esse ponto, o Senador Raupp incumbiu-me de, particularmente, lutar, junto à bancada federal,
como vêm fazendo o Senador Raupp, a Deputada Marinha, o Deputado Mauro Nazif e toda a bancada federal
para que isso seja resolvido o mais rápido possível.
O Senador disse-me ainda que, embora estando
de licença, estará integralmente à disposição dos servidores do Estado de Rondônia para que possam, o
mais rápido possível, obter resultados positivos nessa
questão referente à transposição.
As discussões sobre a reforma do Código Penal,
por fim, também terão minha atenção. Acredito que
posso contribuir com as ideias e sugestões que acumulei ao longo da minha carreira no Ministério Público, quando pude observar diariamente os problemas
e os conflitos resultantes da desatualização da nossa
legislação penal.
Quero, por fim, agradecer aos meus amigos,
que, do Estado de Rondônia, vieram até aqui. Quero
agradecer também a alguns amigos de Brasília que se
fazem presentes e agradecer também a dois amigos
que vieram da minha terra natal, o Prefeito do Município
de Granja, Hélio Fontenele, e o Vereador Pedro Portela, do Distrito de Tabuleiro, que aqui estão presentes.
Agradecer ao Prefeito da cidade onde moro, do
Município de Jaru, Jean Carlos dos Santos, que aqui
se faz presente.
Agradecer ao Heyderne, ao Dr. Borba; agradecer
ao meu colega de faculdade, Desembargador Roberval Belinati e sua esposa, Rosângela Belinati, aqui
prsentes; ele, Desembargador do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal; agradecer ao Cruz, ao Dr. Borba, a
meu irmão João Batista, Dr. Leuzi, Francisco Antônio,
José Augusto Breda, Suely Breda, Leôncio Ferreira
dos Santos, Roberto Dias, Lisle Dourado, Carmélia
Fonteles, Lizeth Dourado, Vinícius de Sá, Darlene Ribeiro, e Roberto Emanuel.
Quero agradecer também ao Vereador Clóvis e
à sua esposa, Núbia.
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Quero agradecer, de modo especial, Sr. Presidente, à minha esposa, Leila Correia, que aqui também
está presente, e ao meu filho Felipe Sólcia Correia,
que também se faz presente neste momento.
Quero agradecer também ao Roberto. Enfim,
agradecer a todos e, especialmente, Sr. Presidente, a
hospitalidade com que fui acolhido nesta Casa tanto
por parte dos Senadores e das Senadoras que já tive
o privilégio de conhecer, quanto por parte dos servidores da Casa.
Quero deixar aqui o meu abraço ao Estado de
Rondônia, o meu abraço fraterno à Bancada Federal,
que tem como coordenadora a Deputada Marinha Raupp, que também nos honra com sua presença.
Quero agradecer ao Senador Raupp, que fez
questão de estar presente neste momento, e agradecer, enfim, ao povo do meu Estado, único responsável
pela minha presença nesta Casa.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 696, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, em
consonância com as tradições da Casa,
inserção em ata de Voto de Aplauso em
homenagem aos onze anos de criação do
site ucho.info
����������������������������������������
– a marca da notícia – capitanenado pelo seu idealizador Ucho Haddad.
Justificação
“Escrever tornou-se aos poucos uma obsessão”,
assim descreve Ucho Haddad sua trajetória de dedicação à escrita que um dia transformou-se num ofício
realizado com devoção. Sua relação com as palavras é visceral e ele próprio afirma que “escrever é o
ar que respiro, é a garantia do amanhã, é a dieta da
consciência”.
Há mais de uma década ele defrontou-se com
um impasse que o colocava entre deixar os Estados
Unidos e se integrar à equipe do magistral e saudoso
embaixador Sérgio Viera no Timor Leste ou retornar
para o Brasil. Sua escolha foi feita baseada numa convicção pessoal de “brigar pelo seu país”
Nesse contexto, surgiu em 17 de julho de 2001 o
que na sequência se consubstanciou oficialmente no
site ucho.info - a marca da notícia, um site que consagrou-se por disseminar informação analítica numa
tônica de jornalismo investigativo.
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Não foi um itinerário pacífico, pelo contrário, foi
o mais tortuoso possível. Mas Ucho sempre esteve
cônscio da dureza do caminho a ser trilhado. Seu testemunho é emblemático: “enfrentei de tudo um pouco.
Ameaças que ficaram no discurso, outras que se consumaram. Ataques levianos, intimidações sórdidas.
Armadilhas aos bolhões, privações de toda ordem.
Julgamentos, atentados, sequestros, ameaças, condenações, perseguições.”. Sua capacidade de resistir
sempre se renovou e, como ele sentencia: “tornei-me
refém de um ideal”.
O trabalho desenvolvido pelo site ucho.info é
digno de admiração. Seu objetivo explícito de escrever
como forma de defender o Brasil e os brasileiros, sem
jamais perder a coerência e a clareza do pensamento,
por si só é merecedor de aplauso desta Casa. A busca
da verdade, pauta prioritária da imprensa investigativa,
constitui um instrumento a serviço do Estado democrático de Direito. Os onze anos do ucho.info foram
vividos em prol da democracia brasileira.
Senador ÁLVARO DIAS
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Conforme indicação das Lideranças, a Presidência designa os seguintes Senadores e Senadoras
para comporem a Comissão Temporária destinada a
examinar o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012,
que reforma o Código Penal Brasileiro:
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT-PDT-PSB-PCdoB-PRB)
Jorge Viana-PT
Pedro Taques-PDT
Antonio Carlos Valadares-PSB

1. Marta Suplicy-PT
2. José Pimentel-PT
3. Ana Rita-PT

BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA
(PMDB-PP-PV)
Eunício Oliveira-PMDB
Ricardo Ferraço-PMDB
Benedito de Lira-PP

1. Sérgio Souza-PMDB
2. Vital do Rêgo-PMDB
3. Luiz Henrique-PMDB

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
(PSDB-DEM)
Aloysio Nunes Ferreira-PSDB
1.
Clovis Fecury-DEM
2. Jayme Campos-DEM

412

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

BLOCO PARLAMENTAR UNIÃO E FORÇA
(PTB/PR/PSC)
Magno Malta-PR
Armando Monteiro-PTB

1. Eduardo Amorim-PSC
2. Gim Argello-PTB

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso II, do art. 374, serão anexadas ao
Projeto de Lei do Senado todas as proposições em
curso ou as que foram sobrestadas, em tramitação
nesta Casa, que envolvam matéria com ele relacionada.
São os seguintes os Ofícios das Lideranças:
Ofício nº 096/2012 – GLDBAG
Brasília, 11 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF.SF/1.307”B”/2012 e nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os
Senadores representantes do Bloco de Apoio ao Governo para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes, a Comissão Temporária destinada a estudar
o Projeto de Lei do Senado que Institui o Novo Código
Penal Brasileiro.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
TITULARES
SUPLENTES
Senador Jorge viana
Senadora marta Suplicy
Senador Pedro Taques
Senador José Pimentel
Senador Antonio C. Valadares
Senadora Ana Rita
Ofício nº 99/12-GLPS
Brasília, de julho de 2012
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 130”C”/12-SF e de acordo com as vagas destinadas ao PSDB – Partido Social
Democracia Brasileira, venho indicar o senador Aloysio
Nunes Ferreira, para integrar, como titular, a Comissão Temporária destinada a estudar o Projeto de Lei
do Senado que institui o Novo Código Penal Brasileiro.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Alvaro Dias, Líder do
PSDB.
OF. Nº 40/12-GLDEM
Brasília, 10 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício OF.SF nº 1.307-D/2012,
dessa Presidência, indico a V. Exª o nome do Senador
Clovis Fecury, como titular e o Senador Jayme Campos,
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como suplente, para integrarem a Comissão Temporária destinada a estudar o Projeto de Lei do Senado
que Institui o Novo Código Penal Brasileiro.
Atenciosamente, Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal
OF.Nº 69/2012/BLUCOR/SF
Brasília, 10 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Como meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Blairo Maggi e Armando Monteiro, como membros Titulares e o Senador Eduardo Amorim e Gim Argello
como membro Suplentes, para integrarem da Comissão Temporária prevista no art. 374 da Lei Interna,
destinada a estudar o projeto de Lei do Senado que
Institui o Novo Código Penal Brasileiro.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Gim Argello, Líder do
Bloco Parlamentar e Força.
OF.Nº 72/2012/BLUF/SF
Brasília, 11 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, em aditamento ao ofício nº 069/2012/
BLUFOR/SF, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a substituição do nome do Senador Blairo Maggi
pelo Senador Magno Malta para fazer parte, pelo Bloco Parlamentar União e Força, como membro Titular,
juntamente com o Senador Armando Monteiro e os
Suplentes Eduaro Amorim e Gim Argello, da Comissão
Temporária prevista no art. 374 da Lei Interna, destinada a estudar o projeto de Lei do Senado que Institui
o Novo Código Penal Brasileiro.
Aproveito a oportunidade para renovar Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Gim Argello, Líder do
Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo mais oradores, desejo...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, os oradores inscritos podem, eventualmente, falar ainda hoje? Eu havia preparado um
pronunciamento e estava inscrito normalmente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, pela Liderança do PT. Eu havia me inscrito.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sou a
primeira inscrita de hoje. Agora não permutei.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Pela Liderança do PT,
Sr. Presidente, quero fazer um registro que acho que
é muito importante.
Primeiro, quero destacar o papel de V. Exª, principalmente nessa costura, para que nós tivéssemos a
oportunidade, no dia de hoje, de abrir a escalada do
recesso. Mais importante, inclusive, foi o papel de V. Exª
no sentido de intermediar, junto aos partidos, aquele
brilhante esforço empreendido pelo Presidente Marco
Maia para que a Câmara dos Deputados pudesse votar
a Medida Provisória nº 563 e a Medida Provisória nº
564, numa sequência que nos possibilitou apreciar a
LDO ainda hoje, abrindo assim o recesso.
Mais importante do que abrir o recesso, caro
Presidente, é o registro fundamental do que nós fizemos aqui este semestre no Senado. A importância das
matérias, a quantidade de matérias, o funcionamento,
Senador Valdir Raupp, Senador Renan, do PMDB, o
fato de a gente ter Comissões funcionando de segunda
a sexta, discutindo temas fundamentais. Houve uma
mobilização para que essas Comissões pudessem
funcionar, inclusive funcionando cedo. A Comissão de
Agricultura é presidida pelo Senador Acir Gurgacz, mas
com enorme participação da Senadora Ana Amélia, do
Senador Moka, funcionando, aqui, se não me falha a
memória, a partir das 7h30, em alguns casos.
Mas a matéria que eu diria mais importante que
nós apreciamos aqui foi exatamente esse modelo de
funcionamento de plenário que tem V. Exª como o nosso timoneiro, a completa integração, o funcionamento
a partir, inclusive, do colégio de líderes, não como ditadura de líderes, Senador Renan, nós que lideramos
bancadas, mas em uma verdadeira consagração de
propostas aqui em plenário, auscultando todos os Senadores, inclusive, a oposição, em um completa harmonia.
Liderados pelo nosso Líder Eduardo Braga, votamos matérias importantes de MP, contribuímos, Senador Sarney, com o plano social, em matérias como o
Brasil sem Miséria; no plano econômico, com o Brasil
Maior; no plano da reestruturação que envolve Estados e Municípios, votando aqui a Resolução nº 72,
o projeto de lei do comércio eletrônico, ou melhor, a
emenda constitucional do projeto que trata do comércio eletrônico, dando início, assim, de forma corajosa,
Presidente Sarney, a uma nova modelagem para essa
distribuição de recursos e um desafio para que, no
segundo semestre, em que teremos poucos meses,
mas que, com esse desafio do Senado, nós vamos
ter oportunidade de entregar este ano ainda o Fundo
de Participação dos Municípios em uma nova regra.
Portanto, o Senado, mesmo com a convivência
da CPMI, que muita gente dizia que iria concentrar as
atenções e desviar o trabalho, fizemos tudo da mesma
forma e com o mesmo empenho, com a mesma efici-
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ência e mostrando que é possível ao Senado continuar
fiscalizando, contribuindo na aprovação de matérias e
fazendo aqui a defesa dos interesses do povo brasileiro, dos Municípios e dos Estados.
Portanto, fechamos com a LDO no dia de hoje,
mas fechamos um ciclo que efetivamente terá que retornar ao processo do segundo semestre, para que
completemos essa obra importante que começamos
aqui nesta legislatura em 1º de fevereiro de 2011.
Portanto, quero fazer esse registro aqui em nome
da Bancada do Bloco de Apoio ao Governo, dos partidos,
PT, PSB, PCdoB, PRB, PDT, que compõem o bloco que
tenho a oportunidade de liderar, mas, principalmente, fazendo essa referência à nossa Mesa Diretora, que teve
um trabalho, eu diria, exemplar na condução desse processo no primeiro semestre, dando-nos plenas e totais
condições para que pudéssemos trabalhar nas comissões
e, principalmente, aqui no plenário da Casa.
O SR. TOMÁS CORREIA (PMDB – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exa.
O SR. TOMÁS CORREIA (PMDB – RO) – Sr.
Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra a V. Exa. pela ordem,
eu quero registrar a presença honrosa, nesta Casa,
do Governador de Rondônia, o Sr. Confúcio Moura.
(Palmas.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Sr. Presidente, era exatamente o que eu ia fazer. Eu
cometi um ato falho em não registrar a ilustre presença
do Governador do meu Estado, o grande Governador
Confúcio Moura, que nos honra com a sua presença.
Então, eu queria registrar a presença de S. Exa. e pedir desculpas por não ter feito a referência devida a S.
Exa. por ocasião do meu discurso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu queria também fazer um adendo às palavras
do nosso Líder Walter Pinheiro, dizendo que também
nós pudemos realizar este trabalho graças ao apoio do
grande e excelente quadro que nós temos de funcionários e, sobretudo, o que nós conseguimos, uma relação
de interconexão com o povo brasileiro, através do nosso
sistema de comunicação. Basta dizer a V. Exa. que nós
já, neste ano, neste semestre, levamos o sinal aberto da
nossa TV para treze capitais e a Rádio Senado, para seis
capitais. Nossa biblioteca virtual, para dar um exemplo do
que seja, recebeu 973.256 consultas e mais de 220 mil
consultas de arquivos, obras raras, legislação, periódicos.
Também quero dizer que o nosso Portal do Senado
teve 2.520 milhões de acessos de todo o Brasil. Isso mos-
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tra como, hoje, nós temos uma verdadeira conexão com o
povo brasileiro e como o povo brasileiro está acompanhando os trabalhos do Senado. Portanto, é muito justo que a
gente ressalte o que foi feito por todos aqui, neste plenário.
Nas comissões e no plenário, a Agência Senado, na
Internet, teve 1,750 milhão de acessos, de visitas. Foram
publicadas 5.238 matérias e registrados 94.672 acessos
ao aplicativo da Agência em dispositivos móveis, como
celulares e tablets.
A Rádio Senado recebeu 32,6 mil visitas em sua
página na Internet, com mais de 32 milhões de visualizações aos três mil arquivos de áudio produzidos com
matérias jornalísticas sobre o trabalho do Senado e programas culturais.
Tivemos também – isso aí é importante – 2.680
horas de televisão com as sessões plenárias do Senado e do Congresso, transmitidas e gravadas.
A TV produziu 100 edições do jornal, 200 boletins
jornalísticos, 217 entrevistas de estúdio, 2.982 vídeos
na página da Internet.
Enfim, é uma longa relação do que nós conseguimos de divulgação e transparência da Casa e com
o povo brasileiro participando dos nossos trabalhos,
opinando, fiscalizando, louvando, censurando, questionando. Isso é muito importante para todos nós.
Como disse o Senador Walter Pinheiro, nosso
trabalho foi um trabalho em que cumprimos com o
nosso dever neste semestre. E, também, o sistema
e o método do trabalho permanente da Casa, quase
que 24 horas por dia permanentemente atendendo
aos nossos trabalhos, aos nossos projetos, e tudo com
uma transparência muito grande e, ao mesmo tempo,
com eficiência. De maneira que quase todos os nossos
trabalhos, todos nós somos testemunhas de como ele
transcorre com competência, como ele tem transcorrido com transparência, de como os nossos processos
têm tido tramitação e de como nós pudemos ter um
primeiro semestre com uma convivência muito boa
de trabalho entre os Senadores de todos os partidos
e, com isso, de como nós estamos construindo uma
imagem de responsabilidade com o povo brasileiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, eu
serei breve. Na verdade, as palavras do Líder Walter
Pinheiro e o relato que V. Exa. faz são o relato e a opinião de todos os Líderes aqui do Senado.
Eu queria, neste momento, cumprimentar V. Exa.
pelo sucesso que tivemos no Senado neste primeiro
semestre. Talvez, há tempos não temos no Senado
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um primeiro semestre tão exitoso em avançarmos em
projetos fundamentais, em matérias fundamentais
para a República.
Quero destacar aqui que este Plenário, além do
que foi destacado aqui pelo Senador e Líder Walter
Pinheiro, na semana passada, aprovou o fim do voto
secreto, um reclamo da sociedade brasileira, uma
exigência de todos os brasileiros. O Senado deu uma
belíssima resposta: votamos a proposta de emenda
constitucional que põe fim ao atual modelo do rito das
medidas provisórias, uma proposta de autoria de V. Exa.
Eu queria de modo especial cumprimentar V. Exa.
pela condução que teve nesse período que possibilitou
que esse primeiro semestre tenha sido proveitoso em
relação a produção do Senado. Então, quero cumprimentar V. Exa., já que o Líder Walter Pinheiro falou pelo
Governo, me permita o direito de falar pela Minoria e aqui
registrar que é uníssona a posição de todos os líderes de
que tivemos um semestre muito proveitoso que estamos
encerrando hoje, ainda bem, graças a Deus, felicitando
com uma votação tranqüila, ao final, da Lei Orçamentária.
No mais, Sr. Presidente, quero também destacar
que recolhemos ainda há pouco a última assinatura de
líder para a tramitação em regime de urgência do projeto
de lei do Senado resultante da comissão parlamentar de
inquérito que investigou o escritório central de arrecadação e distribuição. Tivemos a honra de contar agora com
a assinatura do Líder Renan Calheiros. Então, conforme
dispõe o Regimento Interno em seu artigo 336, inciso II,
esse requerimento impõe que o projeto de lei entre na
Ordem do Dia em regime de urgência para que possamos
votá-lo no reinício dos trabalhos legislativos.
Então, queria somente cumprimentar V. Exa.,
a instituição Senado da República por, apesar das
dificuldades e apesar, reitero, de o Senado estar sediando uma comissão parlamentar mista de inquérito
que está funcionando no Congresso Nacional, termos
avançado em matérias importantes para o Brasil. Cumprimento V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero dizer que acaba de chegar o Projeto
de Lei de Conversão nº 18, de 2012.
O Senado Federal recebeu o Ofício n° 1.377/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo
à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão n° 18, de 2012, que altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas
pelas empresas que especifica; institui o Programa
de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o
Regime Especial de Tributação do Programa Nacio-
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nal de Banda Larga para Implantação de Redes de
Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo
a Computadores para Uso Educacional, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência; restabelece o Programa Um Computador
por Aluno; altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores,
instituído pela Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007;
altera as Leis n°s 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004,
11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, de 14 de
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dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007,
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21
de novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de
2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de
24 de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011,
8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho
de 2004, os Decretos-Leis n°s 1.455, de 7 de abril de
1976, 1,593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida
Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá
outras providências. (proveniente da Medida Provisória
n° 563, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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37701

JULHO
37702 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

471
Julho de 2012

472
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37703

JULHO
37704 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

473
Julho de 2012

474
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37705

JULHO
37706 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

475
Julho de 2012

476
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37707

JULHO
37708 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

477
Julho de 2012

478
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37709

JULHO
37710 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

479
Julho de 2012

480
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37711

JULHO
37712 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

481
Julho de 2012

482
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37713

JULHO
37714 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

483
Julho de 2012

484
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37715

JULHO
37716 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

485
Julho de 2012

486
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37717

JULHO
37718 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

487
Julho de 2012

488
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37719

JULHO
37720 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

489
Julho de 2012

490
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37721

JULHO
37722 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

491
Julho de 2012

492
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37723

JULHO
37724 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

493
Julho de 2012

494
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37725

JULHO
37726 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

495
Julho de 2012

496
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37727

JULHO
37728 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

497
Julho de 2012

498
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37729

JULHO
37730 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

499
Julho de 2012

500
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37731

JULHO
37732 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

501
Julho de 2012

502
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37733

JULHO
37734 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

503
Julho de 2012

504
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37735

JULHO
37736 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

505
Julho de 2012

506
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37737

JULHO
37738 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

507
Julho de 2012

508
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37739

JULHO
37740 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

509
Julho de 2012

510
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37741

JULHO
37742 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

511
Julho de 2012

512
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37743

JULHO
37744 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

513
Julho de 2012

514
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37745

JULHO
37746 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

515
Julho de 2012

516
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37747

JULHO
37748 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

517
Julho de 2012

518
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37749

JULHO
37750 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

519
Julho de 2012

520
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37751

JULHO
37752 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

521
Julho de 2012

522
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37753

JULHO
37754 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

523
Julho de 2012

524
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37755

JULHO
37756 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

525
Julho de 2012

526
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37757

JULHO
37758 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

527
Julho de 2012

528
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37759

JULHO
37760 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

529
Julho de 2012

530
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37761

JULHO
37762 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

531
Julho de 2012

532
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37763

JULHO
37764 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

533
Julho de 2012

534
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37765

JULHO
37766 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

535
Julho de 2012

536
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37767

JULHO
37768 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

537
Julho de 2012

538
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37769

JULHO
37770 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

539
Julho de 2012

540
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37771

JULHO
37772 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

541
Julho de 2012

542
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37773

JULHO
37774 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

543
Julho de 2012

544
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37775

JULHO
37776 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

545
Julho de 2012

546
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37777

JULHO
37778 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

547
Julho de 2012

548
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37779

JULHO
37780 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

549
Julho de 2012

550
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37781

JULHO
37782 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

551
Julho de 2012

552
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37783

JULHO
37784 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

553
Julho de 2012

554
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37785

JULHO
37786 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

555
Julho de 2012

556
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37787

JULHO
37788 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

557
Julho de 2012

558
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37789

JULHO
37790 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

559
Julho de 2012

560
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37791

JULHO
37792 Quarta-feira 18

150

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

561
Julho de 2012

562
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37793

JULHO
37794 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

563
Julho de 2012

564
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37795

JULHO
37796 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

565
Julho de 2012

566
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37797

JULHO
37798 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

567
Julho de 2012

568
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37799

JULHO
37800 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

569
Julho de 2012

570
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37801

JULHO
37802 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

571
Julho de 2012

572
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37803

JULHO
37804 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

573
Julho de 2012

574
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37805

JULHO
37806 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

575
Julho de 2012

576
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37807

JULHO
37808 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

577
Julho de 2012

578
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37809

JULHO
37810 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

579
Julho de 2012

580
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37811

JULHO
37812 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

581
Julho de 2012

582
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37813

JULHO
37814 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

583
Julho de 2012

584
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37815

JULHO
37816 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

585
Julho de 2012

586
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37817

JULHO
37818 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

587
Julho de 2012

588
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37819

JULHO
37820 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

589
Julho de 2012

590
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37821

JULHO
37822 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

591
Julho de 2012

592
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37823

JULHO
37824 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

593
Julho de 2012

594
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37825

JULHO
37826 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

595
Julho de 2012

596
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37827

JULHO
37828 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

597
Julho de 2012

598
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37829

JULHO
37830 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

599
Julho de 2012

600
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37831

JULHO
37832 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

601
Julho de 2012

602
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37833

JULHO
37834 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

603
Julho de 2012

604
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37835

JULHO
37836 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

605
Julho de 2012

606
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37837

JULHO
37838 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

607
Julho de 2012

608
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37839

JULHO
37840 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

609
Julho de 2012

610
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37841

JULHO
37842 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

611
Julho de 2012

612
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37843

JULHO
37844 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

613
Julho de 2012

614
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37845

JULHO
37846 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

615
Julho de 2012

616
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37847

JULHO
37848 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

617
Julho de 2012

618
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Quarta-feira 18 JULHO
37849

JULHO
37850 Quarta-feira 18

ANAIS
DODO
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
SENADO
FEDERAL

619
Julho de 2012

620
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão n° 18, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em
15 de agosto.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB ‑ AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Sarney, primeiro, quero agradecer a V. Exa. por esse
profícuo e extremamente proveitoso semestre que estamos encerrando no dia de hoje, no Senado.
Segundo, na qualidade de Líder do Governo, quero poder, mais uma vez, agradecer a V. Exa., a todos os
líderes desta Casa, a todos os pares do Senado, aos
Srs. Senadores, às Sras. Senadoras, aos funcionários
desta Casa, a todos, enfim, nas comissões temáticas
e especializadas desta Casa, que nos ajudaram a ter
um semestre, repito, extremamente proveitoso para a
Nação brasileira. Aqui, votamos matérias extremamente
importantes e estruturantes, como é o caso do Funpresp, como é o caso da Lei Geral da Copa, como é o
caso da PEC do Comércio Eletrônico, brilhantemente
relatada pelo nosso Líder Renan Calheiros, que nos
ajudou a construir um grande acordo de fortalecimento
do pacto federativo. Aqui, também votamos a Proposta
de Resolução nº 072, do nosso companheiro e sempre
Líder Romero Jucá, que trata da questão do enfrentamento da guerra dos portos, em que, aqui, tivemos
uma grande vitória, dando um passo importantíssimo
no enfrentamento da guerra fiscal, o que fortalece, mais
uma vez, a Federação e o pacto federativo. Portanto,
há motivos, Sr. Presidente, para que todos nós, no Senado, possamos comemorar, no final desse semestre,
vitórias importantes.
Nós, da base do Governo, também temos razões
e motivos para comemorar e para agradecer, mais uma
vez, a V. Exa., à Mesa Diretora desta Casa e ao povo
brasileiro que nos acompanha por ter emprestado a
todos nós o apoio, o suporte e as contribuições necessárias para atravessarmos momentos de dificuldades,
mas, ao mesmo tempo, trazermos com sucesso o Governo da Presidenta Dilma, diante dessas intempéries e
dessa crise econômica, a resultados importantes para
o povo brasileiro. Portanto, Presidente, mais uma vez,
em nome da Liderança, eu quero aqui agradecer a V.
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Exa. e a todos os pares pela grandiosa contribuição
que recebemos, na Liderança do Governo, para chegarmos até aqui.
Muito obrigado a V. Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exa.
Eu também quero, Senador Eduardo Braga, parabenizá-lo pelo desempenho com que V. Exa. assumiu a responsabilidade de Líder do Governo durante
esse primeiro semestre e pela maneira como atuou
nesta Casa, sendo, por isso, motivo de satisfação
para todos nós.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou passar a Presidência, porque eu tenho um
compromisso no meu gabinete neste minuto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Trinta segundos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há ainda dois oradores inscritos: Senadora
Ana Amélia e Senador Mozarildo Cavacanti.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E eu também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exa. também e o Senador Romero Jucá,
pela Liderança.
Antes de retirar-me, eu queria desejar a todos
os Senadores um excelente recesso e que possam
ter descanso desse semestre tão laborioso que nós
todos enfrentamos.
Muito obrigado.
Passo a Presidência ao nosso colega Anibal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Queria também cumprimentá-lo pelos trabalhos
do Senado que conduziu muito bem nesse semestre
e brevemente fazer uma indagação.
Surgiu hoje uma notícia no Correio Braziliense,
na linha da transparência que V. Exa. acaba de reiterar
e que é tão importante. Alguns de nós Senadores ficamos pensando: como será essa iniciativa de um dos
membros da Polícia do Senado ter ido aos Estados
Unidos para fazer um curso sobre como gravar conversas telefônicas? Conversas telefônicas de quem?
Então, muitos de nós ficamos pensando. Quem sabe
V. Exa. possa nos dar um breve esclarecimento, sem
querer atrasá-lo para o compromisso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Posso afirmar a V. Exa. que, durante o tempo
em que eu estiver na Presidência do Senado, essa
atividade jamais será feita pela nossa Casa.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito bem. Acho que isso pode nos tranquilizar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero dizer que, ao contrário, devemos estar
tranquilos, porque a equipe foi treinar os equipamentos
que nós temos para evitar gravações dos Senadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Acho que assim fica mais bem esclarecido, Sr. Presidente.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Aproveito, Sr. Presidente Anibal Diniz, a presença no plenário do Senador nosso Presidente, José Sarney, para
cumprimentá-lo pelo gesto que teve agora há pouco, na
votação de empréstimos fora de pauta, revelando uma
atitude de absoluta independência, de absoluta autonomia e de respeito ao Regimento Interno no processo
de votação dos empréstimos. Também cumprimento o
Líder Eduardo Braga por ter entendido as razões pelas
quais o Presidente da Casa acabou não acolhendo uma
votação que poderia causar algum constrangimento do
ponto de vista regimental. Cumprimento também pelo
resultado que foi obtido em relação a iniciativas tomadas pelo Presidente José Sarney, criando comissão
especial, primeiro, para a reforma política, depois para
o pacto federativo e agora para a questão relacionada
às reformas no Código Penal, tão necessárias e esperadas pela sociedade brasileira para se ajustar aos
novos tempos que estamos vivendo.
Assim, temos esse balanço positivo do esforço
em que todos os Senadores de todos os partidos, não
só as lideranças, se empenharam pessoalmente, de
maneira muito dedicada e aplicada, para corresponder
a uma produtividade num ano atípico, em que tivemos
um enfrentamento no Conselho de Ética e na própria
CPMI cujos trabalhos estão em andamento. Mas o resultado final transforma o Senado numa instituição que
está atendendo e cumprindo com as suas prerrogativas.
Sr. Presidente, falou-se muito durante este semestre sobre os problemas econômicos: primeiro, a crise
que aconteceu nos Estados Unidos; agora, o abalo da
economia internacional pela crise da Europa e com a
China também enfrentando problemas.
Como representante do Rio Grande, Senador
Jorge Viana, vou voltar a essa realidade difícil que foi
citada aqui, inclusive com relatoria brilhante do nosso
Senador Walter Pinheiro da MP nº 565, que trata de
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um socorro aos agricultores, especialmente os pequenos, que foram duramente afetados no Nordeste e no
meu Estado, na Região Sul também, por uma prolongada estiagem.
Vejam só, o desempenho do setor agropecuário,
que é o setor mais importante do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, foi de menos 27%. O Produto Interno
Bruto do Estado sofreu uma queda de 1,8% no primeiro
trimestre deste ano, segundo dados divulgados ontem
pela Fundação de Economia e Estatística, que é um
órgão oficial do Governo do Estado.
A principal responsável pelo resultado negativo
foi a estiagem. A agropecuária teve uma queda de
27%, considerada a maior redução para o primeiro trimestre, desde o ano de 2002. Entre os produtos que
mais contribuíram para esse desempenho negativo
estão o arroz, que registrou uma queda de 13,5%, o
fumo, como 21,6% e o milho, com 44,13%. Não está
incluída aqui a perda e o prejuízo enorme, também, na
produção de soja, porque, até a coleta desses dados
do primeiro trimestre, a comercialização da soja não
havia sido concluída.
A projeção que se faz para a finalização do semestre será pior ainda, ou seja, um abalo na economia
de nosso Estado.
Nesse mesmo período, a indústria cresceu 0,9%,
tendo como destaque a construção civil, 4,5% – o que
prova a eficácia do Minha Casa Minha Vida – e demais
indústrias com um crescimento de 8,7%.
A queda ficou com a indústria de transformação,
com menos 1,1%. No setor de serviços, todas as atividades apresentaram variação positiva no primeiro
trimestre, como o comércio, 3,2% positivo; administração pública, 3,7%; atividades imobiliárias de aluguéis,
2,6%; transportes, 5%; e demais serviços, 0,4%.
Em relação aos dados de desempenho do País,
o Rio Grande do Sul ficou abaixo da média nacional,
que foi de 0,8%. Por setores, o Estado ficou acima do
resultado do Brasil em indústria, que cresceu 0,9%,
enquanto que o nacional foi 0,1%. Nos serviços, o Rio
Grande do Sul teve 2,4% contra 1,6%. Na agropecuária, porém, em função estiagem, o índice do Estado
foi 27% e o do País, menos 8,5%.
Essa é uma situação que demonstra, com toda
a clareza, ao Governo um diagnóstico que abalou o
comportamento do nosso Produto Interno Bruto. O
PIB amarelou.
Aí, de novo, volto a usar a tribuna para chamar a
atenção. Imagino que, a esta altura, a Presidenta Dilma Roussef e sua equipe econômica, especialmente,
já tenham se dado conta de que, se não houver uma
política de sustentabilidade, de sustentação creditícia,
com investimentos em infraestrutura, estaremos sufo-
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cando um dos setores mais dinâmicos, mais competitivos e de melhor capacidade de reação à crise, que
é a produção de alimentos em nosso País.
Quanto aos problemas, hoje, o Brasil e o Governo
agem de maneira a apagar incêndios. Estamos sem
planejamento de longo prazo. Estamos com sérias
dificuldades, hoje, reconhecidas até pelo IPEA. O coordenador do Grupo de Análise e Previsão, Roberto
Masenberger, diz que, na economia, não se está mais
usando a estratégia de longo prazo, de crescimento
organizado, mas apenas apagando incêndio, em função do curto prazo. E isso é muito sério, porque se o
Governo foi rápido para socorrer, usando medidas anticrise, como foi o incentivo e a redução de impostos
para o setor de automóveis, a linha branca, o setor
moveleiro e outras áreas importantes, ele deveria dar
uma injeção de ânimo, sobretudo de crédito, à produção de alimentos, que é uma forma direta e eficaz de
combater a crise.
Além do mais, não só para o abastecimento do
mercado interno, mas é preciso também considerar o
que esse setor contribui para o fornecimento da exportação dos excedentes, gerando uma reserva cambial
apreciável e um superávit comercial igualmente.
É preciso melhor condição de prorrogação das
dívidas dos produtores que foram afetados, de uma
logística melhor; a questão dos insumos e uma desoneração.
Só para citar o caso do arroz, no Rio Grande do
Sul, a tributação deste produto, que é da cesta básica
do brasileiro, é de 24% no Rio Grande do Sul – 24%!
É um peso insuportável para a produção de alimentos.
E, como eu disse, o arroz integra a cesta básica. Hoje,
estão em crise: arroz; soja, nas áreas de estiagem,
embora os preços sejam muito bons; suínos, em todo
o Brasil; laranja, maçã; e claro a estiagem no Nordeste
e no norte de Minas Gerais agrava a situação do setor
da produção de alimentos.
Por isso, faço esse apelo ao Governo e à área
econômica, para que não deixem passar muito tempo, caso contrário poderão matar a galinha dos ovos
de ouro nesse setor, nesse segmento, que tem uma
dinâmica, uma qualidade de produção moderna em
genética em todos os setores, e também trabalha com
sustentabilidade. É preciso socorrer os agricultores
brasileiros que estão passando por uma aguda crise
em todos esses setores a que acabo de me referir.
Eu queria também fazer uma referência, Senador
Mozarildo Cavalcanti – nós tivemos e o senhor tem tido
uma participação muito intensa na nossa Comissão
de Assuntos Sociais –, ao que hoje volta ao noticiário
da imprensa: gravidade dos acidentes que acontecem
envolvendo motociclistas. O número de vítimas no trân-
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sito brasileiro hoje, envolvendo as motocicletas, já está
mostrando a gravidade desse problema.
Pela primeira vez, os motociclistas são as maiores vítimas dos acidentes de trânsito. Os gastos com
internação das pessoas envolvidas nesses acidentes
mais do que dobraram em todo o País, nos últimos
quatro anos. Só no Pará, o número de internações
provocadas por acidentes de moto aumentou 86%,
entre 2008 e 2011.
Os centros de tratamentos intensivos têm hoje
mais de 50% dos leitos usados por pacientes que sofreram acidentes de motocicleta. Matéria veiculada
hoje no programa Bom Dia Brasil mostra também que
esses pacientes saem do tratamento intensivo invariavelmente com sérias lesões neurológicas; muitos
ficam paraplégicos, tetraplégicos, em cima de uma
cama o resto da vida.
A reportagem mostrou o estudante Bruno Barra,
que pilotava a moto depois de ter consumido bebida
alcoólica, e que, depois do acidente, quebrou as duas
pernas e um braço. Este motociclista admitiu: “Só me
recordo que estava em alta velocidade e bati contra
o muro. A gente pensa que bebe bebida alcoólica e
vira super-homem, mas só acaba piorando as coisas”.
Ainda, segundo o Ministério da Saúde, pela primeira vez, a taxa de mortalidade de motociclistas superou até a de pedestres e de motoristas de veículos.
Em setembro, a Comissão de Assuntos Sociais
vai realizar um seminário, por requerimento meu, chamado Segurança Sobre Duas Rodas: estratégias para
o trânsito seguro das motocicletas. Vamos discutir,
com todos os segmentos ligados à motocicleta, alternativas para superar os problemas e estancar esta
verdadeira guerra ou carnificina que mata milhares de
jovens por ano.
Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Ana Amélia, estamos aqui no último dia de trabalho
antes do curto recesso, mas eu não posso deixar de
– e agradeço o aparte que V. Exa. me dá –, primeiro,
cumprimentá-la por mais um semestre de luta aqui,
uma das mais assíduas e presentes, que faz a boa
luta, a luta do povo brasileiro, a luta para que o País
continue dando certo. V. Exa. apoiou o nosso Governo
da Presidente Dilma em momentos muito importantes,
cobrou em outros, fez denúncia em outras situações
e hoje aqui traz, com muita eficiência e com a história
de excepcional jornalista, profissional e conhecedora
dos temas, a questão dos produtores, dos agricultores.
Agora V. Exa. traz esse tema – inclusive estou com um
projeto de lei pronto –, e fico feliz de saber que a Comissão Social vai trabalhar nisso. Hoje, 84% dos bra-
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sileiros vivem nas cidades; elas cresceram nos últimos
30 anos. Parte do nosso povo está alcançando uma
ascensão social, mas tudo isso, eu diria, de maneira
absolutamente insustentável, desprovida de qualquer
planejamento. A mobilidade urbana é um caos no
Brasil, então o veículo do pobre é a bicicleta ou a motocicleta. E, quando isso vem desprovido de qualquer
cuidado do ponto de vista urbanístico das cidades, é
contar o número de mortos. Então, o mais lamentável
é que as pessoas, casais recém-formados, pessoas
que estão querendo agora começar a ajudar a família,
estão perdendo a vida tão cedo. Como V. Exa. muito
bem colocou, é um caso gravíssimo porque é perda
de vidas, mas ele está afetando fortemente a saúde
pública, a ocupação das UTIs. Pasmem, outro dia eu
conversava com um Juiz Federal no Acre e ele falou:
“Você não tem ideia, Senador Jorge Viana, da quantidade, de incremento nas pensões, na Previdência,
afetando fortemente. Então, é uma situação da maior
gravidade, eu acho que é uma boa agenda para nós
tratarmos no semestre que vem. Vou apresentar meu
projeto, e certamente a senhora, o Senador Mozarildo
e tantos outros colegas aqui, devemos nos juntar para
que a gente possa salvar vidas e organizar para que
aqueles que querem adquirir uma motocicleta possam
ter condição de ter um veículo para melhor transitar,
mas que isso não signifique a perda de vidas. Obrigado, parabéns a V. Exa. e um bom recesso.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu lhe
agradeço muito. Conte com o meu apoio nesse projeto, Senador Jorge Viana. Precisamos mudar muitas
coisas, porque também por minha iniciativa fizemos
uma audiência pública, e o que ouvimos foi estarrecedor: motos sem nenhuma condição de trafegabilidade estão rodando nas estradas. O treinamento, ou a
habilitação – para tirar uma habilitação, o motociclista
tem 30 horas de preparo. Das 30 horas, 25 horas são
teóricas, Senador Jorge Viana, e cinco apenas de prática. Mas sabe onde? Num terreno como se fosse aqui
este nosso plenário, absolutamente limpo e liso, sem
considerar a chuva, sem considerar buracos das nossas estradas, o excesso de trânsito, ou seja, ele anda
num lugar virtual, não num lugar real. O que acontece?
Entra, e o pior de tudo, é que são jovens de 18 a 24
anos as principais vítimas. Pesa sobre a saúde pública
e pesa sobre a previdência social. É um custo de que
a sociedade ainda não está fazendo cálculo – porque
é a sociedade que paga isso. Então, nesse seminário,
vamos discutir essas questões de medicina do trânsito,
todas as questões relacionadas, a segurança das motos, a indústria que faz o veículo, para termos condição
de reduzir, minimizar o impacto violento sobre isso. São
vidas que estão sendo ceifadas por um trânsito violento,
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mas por uma série de irregularidades e distorções que
nós temos nessa questão das motocicletas.
Com prazer concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Ana Amélia, eu, nos meus tempos de 18
a 30 anos, andava de motocicleta e inclusive ia para o
trabalho na Fundação Getúlio Vargas; quando trabalhei
na Folha de S. Paulo, andei bastante de moto e tenho
consciência dos riscos do que seja andar de motocicleta. Naquele tempo, era um pouco menos perigoso
do que hoje, porque, tal como em Porto Alegre e em
tantas outras cidades, em São Paulo, hoje, o número
de acidentes de moto é altíssimo. São os médicos dos
pronto-socorros do Hospital das Clínicas e dos demais
hospitais que têm conhecimento da tragédia que isso
constitui muitas vezes. V. Exa. traz esse tema aqui
de uma maneira muito adequada. Eu a cumprimento
também pela iniciativa de promover uma audiência no
sentido de podermos dar toda a atenção para como
prevenir e evitar que haja tantos acidentes de moto, e
que, muitas vezes, representam um estrago para a vida
das pessoas quando, às vezes, a própria vida que se
perde ou senão as pessoas ficarem aleijadas para o
resto da vida. Acho muito oportuno. Como também o
Senador Jorge Viana mencionou, todos nós estamos
preocupados com que haja maior educação com respeito às regras de trânsito, ao que se passa no trânsito, tanto com respeito às motocicletas como também
às bicicletas. Eu pergunto se nessa audiência V. Exa.
pensa concentrar apenas a atenção sobre as motocicletas ou também sobre as bicicletas. V. Exa. soube,
pela imprensa, quase todos os candidatos a prefeito
de São Paulo, coincidentemente eu próprio fui fazer
um passeio ciclístico com o candidato do meu partido, Fernando Haddad, pelas ruas de São Paulo, da
Avenida Paulista até o centro e depois voltei, mais os
demais candidatos, José Serra, Gabriel Chalita, todos
foram andar de bicicleta dizendo que vão aumentar as
ciclovias e os caminhos para se andar de bicicleta sem
tantos riscos de acidentes. Então acho que os dois
temas, portanto, o transporte sobre duas rodas, dos
dois tipos, motocicletas e bicicletas, estão relacionados e quem sabe possam ser unificados na audiência.
Mas V. Exa. teve a iniciativa e por isso a cumprimento.
Meus parabéns!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu agradeço muito, Senador Suplicy. Penso que o tema da bicicleta, a ciclovia é fundamental também até porque ela
tem um caráter de saúde, os nossos atletas queixam-se muito, há muitos acidentes – São Paulo mesmo.
Quero lhe dizer que, no caso das motos, são vários componentes, não só pela violência do nível dos
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acidentes que acontecem, mas porque a moto se tornou
hoje um veiculo econômico: é mototáxi para entrega de
produtos, para entrega de correspondência. E não é
São Paulo a cidade mais violenta, proporcionalmente
à sua população; é a capital de Roraima, Boa Vista, a
cidade mais violenta.
Então por isso até passo o aparte ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, depois, com muito prazer, ao
Senador Tomás Correia, que hoje nos deu o prazer de
assumir aqui, na suplência do Senador Valdir Raupp.
Com a palavra o Senador Mozarido Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senadora Ana Amélia, primeiramente, quero cumprimentá-la pela forma brilhante como V. Exa. vem
desempenhando o mandato, embora, como se diga,
uma iniciante na vida aqui no Senado, mostra, com
a sua experiência de jornalista, de mulher, realmente como é atuante e vai em cima dos problemas que
afligem realmente a sociedade. V. Exa. colocou aí, surpreendentemente, parece surpreendente, justamente
o meu Estado, mais precisamente a capital do meu
Estado, Boa Vista, que apresenta os índices, proporcionalmente, piores de acidentes de motos. É porque,
proporcionalmente, também lá tem mais motocicleta
do que em outros Estados e também não existem de
fato os cuidados necessários, seja por parte dos motociclistas, seja por parte dos motoristas, seja por parte da sinalização. Mas quero falar aqui também como
médico, dizer que essa iniciativa é muito importante,
nós encontrarmos um mecanismo, não de proibição,
mas de normatização adequada do uso da motocicleta, porque não há como tirar isso da sociedade mais,
como disse V. Exa., já faz parte até de uma profissão
em certos setores, mas é fundamental que nós nos preocupemos, porque quem mais morre são os jovens e o
custo com o tratamento dessas pessoas é muito alto,
e falta justamente para o atendimento usual. Então é
muito importante que os governos todos se preocupem
com essa questão. Quero, portanto, cumprimentá-la.
Espero que nós façamos aqui um trabalho importante,
que mostre o rumo para essa questão.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Mozarildo. Contarei sempre com seu
apoio inestimável, de atuação muito ativa na Comissão
de Assuntos Sociais, que vai promover. Será no dia 13
de setembro nosso seminário, tenho certeza de que V.
Exª vai nos dar uma grande contribuição.
Com muito prazer, concedo um aparte ao caro
colega Tomás Correia, que assumiu hoje.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senadora Ana Amélia, peço licença para interrompê-la,
exatamente porque também no meu Estado, Rondônia,
na capital do Estado, sobretudo, temos um alto índice
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de acidentes de moto. Aproximadamente, cem acidentes
todo final de semana, o que está lotando os hospitais.
É uma situação gravíssima. O Governador Confúcio
Moura tem pedido que se intensifique o trabalho para
tentar evitar. De quando em vez, diminui, mas quase
sempre aumenta, principalmente quando há eventos
importantes. De sorte que eu queria cumprimentá-la
e dizer que a proposta de V. Exª é muito importante e
é uma preocupação de todos nós. Nós sabemos que
esses acidentes têm vitimado exatamente os jovens,
pessoas com a vida futura toda pela frente. Infelizmente, acidente de moto praticamente é fatal. O jovem, as
pessoas são imediatamente atingidas no próprio corpo, o que traz gravíssimas consequências. O Hospital João Paulo II, V. Exa. deve ter visto pela televisão,
enfrenta grande dificuldade. E agrava-se mais ainda
exatamente em razão dos acidentes de moto. Portanto, saúdo V. Exa. e a cumprimento por esse discurso
que faz nesta tarde.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-lhe muito a valiosa colaboração. Também espero,
no dia 13 de setembro, Senador Tomás Correia, essa
contribuição, porque acho que é com o conjunto das
informações do País que vamos poder estabelecer
políticas públicas que sejam capazes de neutralizar,
reduzir, amenizar esse gravíssimo problema que enfrentamos com as motocicletas.
E, de fato, para o senhor ter uma ideia, quando
eu comecei a falar aqui na tribuna sobre uma audiência pública, a primeira que fizemos, a equipe que assessora a Comissão de Assuntos Sociais, a consultoria da Comissão de Assuntos Sociais recebeu quase
quinhentos telefonemas de pessoas interessadas. Em
geral, para minha alegria, pessoas que são agentes da
motocicleta, aqueles que usam a motocicleta para a
atividade econômica. Eles muito preocupados com isso.
Então, foi muito importante essa mobilização. Há pouco
o Presidente José Sarney falou aqui sobre o trabalho
da Secretaria de Comunicação do Senado Federal
De fato, essa comunicação, as pesquisas interativas que se fazem sobre esses temas têm dado um
resultado muito grande e a capacidade de a sociedade se manifestar sobre temas que são de interesse
comum. Quem está pagando o custo dessas vidas,
os tratamentos prolongados desses jovens que ficam
inutilizados para atividades, porque ficam tetraplégicos, paraplégicos, numa cadeira de rodas, ou às vezes numa cama pelo resto da vida, é a sociedade, seja
pela previdência, seja pela assistência à saúde. Então,
nós temos que urgentemente tratar dessas questões.
Eu pediria apenas para dizer, Presidente Aníbal Diniz, que estou encerrando e fazer dois registros
apenas, um foi a importante decisão de um tema que
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venho tratando aqui há tempo, que o juiz federal da 4ª
Vara de Brasília, Jamil Rosa de Jesus Oliveira, publicou, na última sexta-feira, uma sentença parcialmente
favorável aos trabalhadores da Aviação Civil, na ação
civil pública, que visa a responsabilizar a União pela integralização das pensões e aposentadorias do Aerus. A
ação foi movida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas
(SNA), a Fentag/CUT e a Associação dos Trabalhadores
da Transbrasil. Entre sindicalistas e aposentados, era
enorme a apreensão sobre essa sentença esperada
há muitos meses. Para a diretora nacional do Sindicato,
Graziella Baggio, a decisão, mesmo que parcialmente
favorável, é uma enorme vitória para os trabalhadores
e fortalece a defesa de uma solução definitiva para os
aposentados e pensionistas, numa ação que está sob
a responsabilidade agora da Ministra Carmem Lúcia,
no Supremo Tribunal Federal. Está se fazendo justiça
a um tema muito relevante.
Por fim, dizer que espero também, já que falei
na questão da violência no trânsito, com motocicletas,
do DNIT providências urgentes para uma questão que
envolve a minha cidade natal, Lagoa Vermelha, na região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do
Sul. Vai ser inaugurado agora um asfaltamento desejado, eu diria, há séculos, mais do que décadas, caro
Presidente Aníbal Diniz, a BR-470, ligando Lagoa Vermelha, minha cidade, até a divisa com Santa Catarina.
No entroncamento entre a BR-470 e a BR-285, outra
importante rodovia federal, embora tivessem havido
audiências públicas requeridas, como informou o DNIT
de Porto Alegre, hoje com a mudança do perfil, a obra
demorou tanto tempo que criou problemas seriíssimos,
caminhões pesadíssimos passam a dois ou três metros de uma residência. É para exatamente impedir
que a gente tenha a crônica de um acidente e morte
anunciados que estou pedindo ao DNIT providências
em relação a essa obra que é muito relevante. Só porque, como citei que as matérias sobre os acidentes de
motos coletei no programa Bom Dia Brasil, hoje pela
manhã, quero dizer que os dados sobre o desempenho do primeiro trimestre da economia do meu Estado
foram coletados no jornal Correio do Povo, da edição
de hoje em Porto Alegre.
Muito obrigada, Presidente.
Aproveito para desejar aos colegas também um
bom recesso a todos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Sarney Filho,
como membro titular, em substituição ao Deputado
Roberto de Lucena, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
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571, de 2012, conforme o Ofício n° 143, de 2012, da
Liderança do Bloco PV/PPS na Câmara dos Deputados.
O ofício vem assinado pelo Deputado Rubens
Bueno, Líder do Bloco PV/PPS.
É o seguinte o Ofício:
OF/LID/Nº 143/2012
Brasília, 17 de julho de 2012
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Sarney Filho – PV/MA, em substituição ao Deputado Roberto de
Lucena – PV/SP, para integrar, como titular, a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à MP 571/12, que
“Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as
Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2011”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente
da República as seguintes Mensagens:
– Nº 62, de 2012 (nº 319/2012, na origem), pela
qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, sem garantia da
União, no valor de cinquenta milhões de euros,
entre o Estado do Ceará e o MLW Intermed
Handels – und Consultinggesellchaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheists und
Bildungswesens GmbH (MLW Intermed GmbH),
cujos recursos destinam-se ao financiamento do
“Projeto de Modernização Tecnológica do Estado
do Ceará – Promotec”;
– Nº 63, de 2012 (nº 320/2012, na origem), pela
qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
cem milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, entre o Estado do Ceará e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Projeto São José III”;
– Nº 64, de 2012 (nº 321/2012, na origem), pela
qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
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cinquenta e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o Município de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa Mobilidade Sustentável de
Blumenau”; e
– Nº 65, de 2012 (nº 322/2012, na origem), pela
qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
onze milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, entre o Município de Colatina, Estado
do Espírito Santo, e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao financimento parcial do “Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina – ES”, no âmbito do Programa
PROCIDADES.

Foi ainda Vereador em Belém (1948/51) e Deputado Estadual (1951/1954).
Armando Mendes notabilizou-se pela dedicação
com que atuou nas discussões sobre os rumos do desenvolvimento da região amazônica, sustentando a
tese de que não se deve ter uma visão romântica de
floresta intocável, mas que o desenvolvimento sustentável deve priorizar também a obtenção de renda e a
qualidade de vida da família amazônida.
Foi extraordinário o legado que Armando Mendes
deixou para as futuras gerações, contemplando dezenas de livros e artigos publicados, com destaque para
“A invenção da Amazônia ( 1974), “Ciência, Universidade e Crise ( 1981), “A Cidade Transitiva” ( 1998), e
“O Economista e o Ornitorrinco”(2001).
Como paraense e admirador do talento e conhecimento deste extraordinário homem público, peço o
apoio de meus pares para esta homenagem a quem
tanto contribuiu para o desenvolvimento da Amazônia.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – E, agora, concedo a palavra ao Líder do PMDB,
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um
registro que considero importante e diz respeito a um
projeto que chegou este ano, aqui, ainda no primeiro
semestre, vindo da Câmara para o Senado, o Projeto
nº 130, de 2011, de autoria do Deputado Marçal Filho,
que visava estabelecer multa para combater a diferença
de remuneração entre o homem e a mulher no Brasil.
O Deputado aprovou esse projeto na Câmara;
ele veio ao Senado; nós discutimos esse projeto aqui
e verificamos, antes da aprovação do projeto, ainda
que concordemos com a sua linha central, que é exatamente acabar com a discriminação salarial entre o
homem e a mulher, a necessidade de fazer correções
para que o projeto pudesse ser efetivamente legal.
Além disso, outro projeto – o Projeto de Lei do
Senado nº 136, de autoria do Senador Inácio Arruda
– tramita também na Casa e diz respeito ao combate
à discriminação contra a mulher.
Então, o Senador Inácio Arruda apresentou esse
projeto, o Senador Armando Monteiro apresentou um
requerimento unindo a tramitação dos dois projetos e
eu, como Relator desses projetos na Comissão de Assuntos Econômicos, já entreguei meu relatório àquela
Comissão, corrigindo o que achava de inconstitucionalidade no projeto que veio da Câmara, que não levava

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 697, de 2012
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais do Senado Voto de Pesar pelo falecimento do professor, economista e pesquisador
paraense ARMANDO DIAS MENDES.
Requeiro, ainda :
a) Inserção em ata de VOTO DE PROFUNDO
PESAR pelo falecimento;
b) Apresentação de CONDOLÊNCIAS à família;
Justificação
O Pará, a Amazônia e o Brasil perderam, no dia
15 de junho passado, um dos maiores estudiosos da
Amazônia e referência em educação superior e meio
ambiente – Armando Mendes , vítima de ataque cardíaco aos 88 anos de idade.
Fundador da Faculdade de Economia do Pará e do
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Armando Mendes era doutor honoris causa pela Universidade Federal
do Pará e pela Universidade da Amazônia (UNAMA).
Presidiu o Banco da Amazônia, foi Secretário-Geral do
Ministério da Educação, além de professor e Vice-Reitor
da UFPA; professor colaborador da Universidade de
Brasília; membro do Conselho Federal de Educação,
e consultor da Unesco, entre outras instituições.
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em conta o tempo prescricional da relação de trabalho
para levantamento da multa, bem como agreguei outros fatores que dizem respeito a medidas de proteção
à mulher e o combate à discriminação.
Então apresento, Sr. Presidente, um substitutivo que define que é forma de discriminação contra a
mulher: a remuneração menor quando desenvolvida a
mesma função ou atividade, ressalvada formação técnica, acadêmica, tempo de serviço e demais requisitos
específicos para o desempenho da função.
É discriminação contra a mulher o controle de condutas no ambiente de trabalho, de modo a inviabilizar
a participação da mulher em igualdade de condições.
É discriminação contra a mulher a imposição de
subserviência e inferioridade moral ou hierárquica em
relação aos demais executantes da mesma função ou
atividade.
É discriminação contra a mulher a preterição, em
função do gênero, na ocupação de cargos e funções,
promoção e remoção, ou na dispensa, mesmo quando
efetivamente esteja comprovada igual qualificação em
relação a concorrente do sexo masculino.
É discriminação contra a mulher a criação de
obstáculos, em razão de sexo, ao acesso a cursos de
qualificação, profissionalização e especialização.
É discriminação contra a mulher o assédio moral,
físico, patrimonial, psicológico e sexual.
É discriminação contra a mulher o desrespeito,
nos meios de comunicação internos, mediante consignação indevida de papéis estereotipados que exacerbem ou estimulem preconceito, ações excludentes,
violência ou discriminação de gênero.
E por aí vai, Sr. Presidente.
Nós relacionamos uma série de questões que
definem a discriminação da mulher, definem as políticas públicas que devem proteger a mulher.
E também reescrevo, Sr. Presidente, um item do
projeto do Deputado Marçal Filho que diz respeito à
questão da multa quando for identificada a discrimi-
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nação salarial entre o homem e a mulher na mesma
atividade.
Pelo Deputado Marçal Filho, essa multa seria de
cinco vezes todo o período de trabalho. Na verdade,
não levava em conta o período prescrito do contrato
de trabalho. Estamos, então, constitucionalizando, regularizando esse tema e dizendo que o §2º passa a
ter o seguinte texto: “§2º. Pelo cumprimento ao inciso
III desse artigo, relativo á remuneração, a empregada
fará jus ao valor correspondente a três vezes a diferença verificada em todo o período não prescrito do
contrato de trabalho”.
Portanto, estamos transformando a multa em algo
que possa,efetivamente ser cobrado, porque será de
três vezes o valor não prescrito do contrato de trabalho. Nós estamos regularizando, assim, esse projeto.
Essa matéria já se encontra na Comissão de
Assuntos Econômicos. Nós vamos pedir, no dia 7 de
agosto, prioridade para votação dessa matéria. Depois
apresentaremos requerimento de urgência para que
ela possa vir ao plenário.
Nós votaremos aqui, no plenário, rapidamente
o substitutivo da minha autoria, que combate a discriminação contra a mulher, aplicando multa àqueles
que pagarem salários diferentes dentro das mesmas
condições de trabalho.
Era esse registro que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
Peço ainda a transcrição do meu parecer entregue
à Comissão de Assuntos Econômicos, exatamente sobre os Projetos de Lei nº 130, da Câmara, e o Projeto
de Lei nº 136, do Senado.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exa. será atendido nos termos do Regimento.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Pausa.)
Enquanto S. Exa. se dirige à tribuna, aproveito
para ler expediente que está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Antonio Balhmann, como membro titular, em substituição ao Deputado Pastor Eurico, e a Deputada Sandra Rosado,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
Gonzaga Patriota, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
571, de 2012, conforme o Ofício nº 120, de 2012, da
Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB, na
Câmara dos Deputados.
O ofício veio assinado pelo Deputado Givaldo
Carimbão, Líder do PSB na Câmara.
É o seguinte o Ofício:
OF.B/120/2012
Brasília, 16 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Antonio Balhmann (PSB-CE), como titular, e Sandra Rosado (PSB-RN), como suplente, da
Medida Provisória nº 571, de 2012 que “Altera a Lei
nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a
proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938,
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória
nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001”, em substituição aos já indicados.
Respeitosamente,– Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Sras. e
Srs. Senadores, senhores e senhoras telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, esses dias,
vimos pela televisão, lemos nos jornais – e aqui tenho
três publicações – sobre a punição que a Anatel deve
adotar em função da atitude que teve a OAB do Rio
Grande do Sul junto ao PROCON, que proibiu a TIM
de ter novos assinantes sem qualidade no trabalho. É
verdade que esse é um fato animador até. Várias vezes vim a esta tribuna falar dessa questão, não só com
relação à telefonia móvel, mas também com relação
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à Internet. É algo absurdo que se dá no Brasil todo.
Imagine, Senador Anibal, lá na nossa Amazônia! Tenho
reclamado com relação a isso de forma permanente.
Infelizmente – e hoje vou falar da Anvisa –, as agências
reguladoras não cumprem o papel para o qual foram
criadas, que é o de regular, o de fiscalizar os serviços
sob sua responsabilidade.
O caso das operadoras de telefonia móvel e de
Internet é da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. Agora, com relação à Anvisa, a situação
é também triste. Agora, há poucos dias, vimos que a
Agência Nacional de Saúde Suplementar, aquela que
cuida dos planos de saúde, suspendeu vários planos
de saúde que atendem mal, muito mal, os usuários.
Esse caso é gravíssimo, caro Senador por Rondônia
que assumiu hoje, porque, na verdade, o cidadão, a
cidadã paga por todos os serviços que o Governo
presta. O Governo não tira de um tesouro escondido
o dinheiro e paga serviço de saúde, de educação, de
segurança, tira dos impostos que todo cidadão paga.
E mesmo aqueles que teoricamente não pagam impostos... Suponhamos uma família pobre que tenha
o Bolsa Família, ela vai comparar 1 quilo de arroz, 1
quilo de feijão, ela vai pagar imposto embutido naquele produto. Então, todo o mundo paga imposto. E, no
entanto, o serviço público de saúde é horrível – e aqui
estou falando como médico, entristecido até. O SUS, o
nosso SUS é ruim, aí a pessoa se sacrifica para ter um
plano de saúde e é, também, mal e porcamente atendido, pagando duas vezes. Porque quem paga plano de
saúde está pagando duas vezes para ter assistência,
Senador Jorge Viana, porque paga no imposto para ter
o SUS e paga no plano de saúde para ter a assistência
que ele acha que vai ser melhor no hospital particular
que atende aos planos de saúde. E não tem!
Nós estamos vendo aí uma série de reportagens
que mostram com tristeza que os planos de saúde
não funcionam. Agora vou falar aqui, também, como
médico, e isso atinge todos os profissionais de saúde:
enquanto que o reajuste desses planos de saúde nos
últimos anos chegou a ser de 400%, o reajuste para
o médico não chegou a ser de 30%.
Então, estão ganhando dinheiro sem pagar adequadamente os profissionais e sem prestar os serviços
adequados a quem paga o plano de saúde, às vezes,
com sacrifício do seu orçamento familiar.
Então, eu aqui estou apresentando... eu apresentei hoje, aliás, dois projetos, Senador Jorge Viana,
sobre a Anvisa.
Mas antes de passar aos projetos, quero ouvir V.
Exa. com muito prazer.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Quero
cumprimentá-lo, Senador Mozarildo, sendo também
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da Amazônia, um lutador pelas causas da nossa região, cumprimentar por mais um semestre. Eu sei do
seu esforço, sei inclusive que V. Exa. carece de uma
atenção maior ainda como aliado do nosso Governo,
porque são coisas muito concretas, V. Exa. tem travado
uma luta enorme em defesa da Amazônia e de Roraima – e aqui falo e certamente, pela Rádio Senado e
pela TV Senado, chega à população do nosso querido
Estado de Roraima, e sei que V. Exa., se for mais bem
considerado, pode inclusive ajudar mais. Mas essas
são outras questões. Está V. Exa. trazendo um tema
que hoje está exposto como uma realidade; uma parcela enorme da população brasileira pega uma parte
do seu salário, paga um plano de saúde e, na hora
de ter o retorno, de ter o acolhimento, é uma situação
vexatória, para usar uma palavra amena. Vexatória é
como a imprensa já está mostrando, reclamando. Filas. No Acre não é diferente. É óbvio que é importante
que se profissionalizem os planos de saúde, para que
aqueles que podem, que querem ter um tratamento
exclusivo possam ter. Mas todo tratamento de alta
complexidade, no Acre, é público. O que é que acontece, só para agravar ainda a sua preocupação? As
pessoas têm um plano de saúde, mas na hora de se
tratarem, principalmente de um problema mais grave,
de alta complexidade, vão ao serviço público gratuito.
E eu acho que não vale. Teria que haver uma mudança
urgente, onde pudéssemos ter uma cobrança. Isso não
significa privatizar o serviço público ou pôr em risco a
saúde, que, para mim, tem que ser pública. O Brasil é
um país continental, com 200 milhões de habitantes.
Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, não
conseguiu até hoje. O Presidente Obama está lutando
para resolver o problema de 50 milhões de americanos,
do ponto de vista da saúde. Agora, o que não dá é o
serviço público financiar os planos privados. Isso é o
que está ocorrendo no Brasil. A pessoa paga um plano
de saúde, tem um probleminha simples, recorre lá, tem
um atendimento, faz um pequeno exame, e tudo bem.
Complicou, mesmo pagando o plano de saúde, ela
vai para o serviço público, e é gratuito. Isso não pode.
Certamente, deveria ter reembolso. Quer dizer, você
chega ao serviço público, é de alta complexidade, os
exames são complexos, como lá em Rio Branco, onde
nós temos as condições. O Governador Tião Viana tem
se empenhado, tem lutado desde quando era Senador,
como médico, e agora, como Governador, muito mais
ainda. Eu e o Governador Binho somos testemunhas
dessa ajuda, da parceria. E aí, na hora, a pessoa vai
lá, faz um tratamento, tem uma internação, faz cirurgia
e não tem ressarcimento por parte do plano de saúde.
Não é a pessoa que tem que pagar nada. É apenas o
plano de saúde fazer o ressarcimento, tendo em vista
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que um cliente dele foi atendido, e bem atendido, no
serviço público. Isso é fundamental que possamos fazer. Essa alteração ajudaria para tirar um pouco essa
máscara, porque, no fundo, é uma situação que falseia
a realidade. Você paga um plano e não tem o atendimento necessário, e a população, que paga um plano
de saúde, precisa ter; e aquela outra, que não pode
pagar um plano e recorre ao atendimento público, ao
SUS, não pode ser prejudicada por conta do excesso
de pessoas que procuram, inclusive aquelas que têm
plano de saúde. Parabéns a V. Exa. pelo excepcional
pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Senador Jorge Viana, eu quero inclusive dizer que, nesse particular, o Acre até tem sorte, porque
tem tido uma sucessão de governadores – e, agora, o
Governador Tião Viana, que é médico – que têm tido
uma preocupação muito especial com a saúde pública. Agora, realmente, saúde pública custa caro. Aliás,
saúde de um modo geral custa caro. Um equipamento,
como diz V. Exa., de alta complexidade, para fazer um
diagnóstico mais sofisticado, mais moderno, é caro,
como é caro também operá-lo, como é caro fazer a
manutenção. No entanto, o que acontece é que existem planos de saúde que efetivamente estão fazendo a exploração, digamos, do sofrimento do cidadão.
Mas, também, em muitos Estados, inclusive no meu,
não há a preocupação do Governo, de fato, com a
saúde pública. Aliás, em grande parte dos Estados, os
governadores não priorizam a saúde. Não priorizam,
apesar de que todas as pesquisas demonstram que a
reclamação número um do cidadão e da cidadã é um
maior atendimento na saúde. No entanto, preferem
fazer obras suntuosas, preferem fazer, como se diz
no popular, elefantes brancos, que aparecem bonitos
na televisão, a investir em qualquer área da saúde. E
aqui eu falo seja na prevenção, por meio das vacinas,
seja no esgotamento sanitário, que pode evitar uma
porção de doenças infectocontagiosas, e seja, enfim,
na ponta, nos próprios hospitais.
Mas aí é onde entro, de novo, na questão da Anvisa. Inclusive já aprovei um requerimento na Comissão
de Assuntos Sociais para ouvir a Anvisa sobre esses
temas. Porque é inadmissível que exista uma agência
de vigilância sanitária neste País criada para esse fim
e ela não fiscaliza hospitais, ela não regulamenta essas questões, e aí fica como uma espécie de figura
decorativa.
Não quero aqui, veja bem, fazer uma crítica destrutiva, estou querendo fazer aqui uma crítica construtiva, repito, como Senador, mas, principalmente, como
médico. Porque não é possível a gente ficar fazendo
de conta que não está vendo isso.
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Antes de passar a palavra a V. Exa., quero dizer
que os dois projetos que apresentei hoje a respeito
da Anvisa, o primeiro versa sobre a publicidade das
normas editadas pela Anvisa. Porque, na verdade, o
cidadão não tem acesso, digamos, às informações
sobre a Anvisa. Então, esse projeto vai evitar a ação
de certos “despachantes” – entre aspas – que, diante
da desordem atual das normas e regulamentos editados pela Anvisa, acham o mercado promissor para
vender facilidades.
Nesse sentido, este projeto obriga a Anvisa –
Agência de Vigilância Sanitária a manter acervo organizado e atualizado em seu sítio na Internet, de forma
que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, possa ter
acesso a informações de forma simples e direta.
O segundo projeto aumenta o período de quarentena aplicada aos ex-diretores das agências reguladoras. Porque, agora, uma pessoa sai de uma agência reguladora, por exemplo, da Anvisa, e amanhã vai
exercer um papel importante numa área de plano de
saúde ou coisa que o valha. Então, por este projeto,
estendemos o prazo de 4 meses para 1 ano, o período
de quarentena a que estão sujeitos ex-dirigentes da
Agência. Esse projeto pretende aumentar o prazo de
quarentena imposto a esses dirigentes devido a informações privilegiadas de que eles dispõem. Ora, uma
pessoa sai de uma agência dessas com informações
que o cidadão comum não tem; ele tem informações
privilegiadas e vai trabalhar na iniciativa privada. Então
é preciso sim que haja essa quarentena.
Assim, esses dois projetos visam a moralizar e
dar transparência à Agência de Vigilância Sanitária
para que, ao final, o cidadão tenha melhoria na área
de saúde. Não há dúvida para ninguém; seja médico
ou não, qualquer cidadão, do mais simples ao mais
importante deste País, tem realmente convicção de
que precisamos dar prioridade para a saúde. Porque
é verdade que todos dizem que investir em educação
muda a vida de um povo, mas eu pergunto: um cidadão doente pode dar aulas direito? Um cidadão doente
pode estudar direito? Então, é preciso que haja o casamento entre saúde e educação, priorizando igualmente as duas coisas.
Ouço com muito prazer V. Exa.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria só fazer um rápido comentário sobre planos de
saúde. Esse é um problema seriíssimo no País. Na verdade, eles negam e sonegam os direitos elementares
a seus clientes. Não raro, quando se liga para marcar
uma consulta, eles perguntam se é particular. Se você
diz que é plano de saúde, aí eles fazem o possível para
não marcar, como se os planos de saúde não fossem
consulta particular. É particular, tanto que não envolve
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recurso público; o cidadão compra o plano de saúde e
paga. Outra coisa são as cláusulas abusivas dos contratos que eles têm com seus clientes: não reconhecem
próteses, não reconhecem tratamento fora do domicílio, não querem reconhecer quimioterapia como sendo
uma forma de tratamento também; queriam limitar o
prazo em UTI. Enfim, verificamos que há realmente
uma total falta de proteção ao consumidor. Não raro,
vemos ações e mais ações de algumas pessoas que
questionam na Justiça, mas são pouquíssimos casos
de alguém que reclama, porque a maioria dos consumidores, efetivamente, não tem informações dos seus
direitos. V. Exa. disse, e disse muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti, que as pessoas não têm acesso às
informações, a esses regulamentos da Anvisa, a essa
legislação que trata dessa questão, ao próprio Código
do Consumidor, embora tenham a obrigação de divulgar.
Isso não é do conhecimento da população. Então, eles
negam os direitos aos consumidores e, para aqueles
que reclamarem, eles podem até corrigir, mas a maioria é totalmente enganada e essa parte é sonegada.
Os direitos do consumidor são totalmente desconhecidos. Então, quero pedir licença a V. Exa. para fazer
este aparte e dizer que estou de pleno acordo com o
seu discurso. Acho realmente que é importante que
se verifique a questão da Anvisa, para que ela possa
cumprir o seu papel em favor, sobretudo, do consumidor. Parabéns a V. Exa. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Agradeço muito o aparte de V. Exa.
Quero dizer que o exemplo do Rio Grande do
Sul com relação a uma operadora de telefonia móvel
poderia servir de modelo para todos os outros itens,
principalmente para a saúde. Eu acho que, no Rio
Grande do Sul, foi a OAB que provocou o PROCON,
que tomou uma providência. Agora, precisamos convocar também os Ministérios Públicos, tanto o estadual
quanto o Federal, a OAB, o PROCON, para que, de
fato, se façam mais presentes, porque, infelizmente, a
Anvisa não cumpre o seu papel até aqui. Disse muito
bem V. Exa. Ela não cumpre com relação ao cidadão
que compra um plano de saúde e é enganado, duas
vezes, porque ele está pagando o SUS, com seus impostos, e, com seu salário, o plano de saúde.
Por sua vez, temos visto vários casos como, recentemente, aqui, num hospital de Brasília, o caso do
falecimento de um jovem, filho de um juiz importante,
que, simplesmente, morreu, segundo o que se tem de
informação, por uma negligência médica e por falta de
cuidado do hospital em não sobrecarregar um profissional ou em ter poucos profissionais, por exemplo, na UTI.
Então, é muito importante que possamos unir
esforços, mobilizar-nos e cobrar, cobrar mesmo, tan-
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to da Anvisa como do Ministério Público, da OAB, das
Defensorias Públicas, dos PROCONs.
Nós não podemos ficar mais aceitando isso como
uma coisa para a qual não há jeito. Há jeito sim. Basta
querer, basta agir. Nós não podemos aceitar que uma
cidadã ou um cidadão fique humilhado em corredores
de hospital. Como disse o Senador Jorge Viana, às
vezes o hospital público atende quem tem plano de
saúde, porque o plano de saúde não atende. V. Exa.
disse muito bem que, quando se quer marcar uma
consulta por um plano de saúde num hospital X, com
um médico X, a primeira pergunta que se faz é esta:
é particular ou é plano? Se é plano, a pessoa precisa
entrar numa fila que não tem mais fim.
Recentemente, saiu uma norma da ANS, que fala
de plano de saúde – quem cuida de plano de saúde
é a Agência Nacional de Saúde Suplementar –, estabelecendo prazos para certos procedimentos. Um
grande avanço. Agora, estabelecer isso numa norma
e não fiscalizar, não acompanhar a execução, não fazer, por exemplo, fiscalização nos estabelecimentos,
sejam hospitais, sejam consultórios, para verificar se
há condição de atender as pessoas... Por exemplo,
nós imaginamos que uma pessoa vai ao hospital X e
acreditamos que ela vai receber suporte para o seu
tratamento. Chegando lá, falta isso, falta aquilo. Em
um hospital público, lá no meu Estado, por exemplo,
o que acontece? Pede-se aos familiares do paciente
que comprem medicamentos, material hospitalar, como
gases, esparadrapos, enfim, todo tipo de medicamento
e de material, porque falta no hospital público. E por
que falta no hospital público?
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Espero muito que, após esse recesso que vamos
ter até o dia 1º, possamos atacar essas questões que
agora estão na pauta de discussão nas eleições municipais. Duvido que haja um Município brasileiro onde a
saúde não seja precária e duvido, principalmente, que
haja um Município brasileiro onde os candidatos que
vão para a reeleição ou os candidatos que estão se
apresentando para a reeleição não coloquem a saúde
como fundamental.
Então, é preciso também que o eleitor veja agora
se, de fato, a saúde tem sido prioridade na vida dos
que estão indo para a reeleição ou dos que estão se
apresentando pela primeira vez, porque é muito bom
falar em palanque, falar em programa de rádio e televisão e depois não cumprir.
Então, eu quero encerrar...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Fora do microfone.) – ... o meu pronunciamento,
Senador Anibal Diniz, pedindo a V. Exa. que autorize
a transcrição das matérias a que aqui fiz referência,
para que possam fazer parte integrante do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
E agora, pela Liderança do PT, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu estava inscrito como orador, mas posso fazer a
inversão. Venho à tribuna do Senado neste último dia
de trabalho antes do recesso; aliás, um dia intenso
de negociações. Quero parabenizar, mais uma vez, o
Presidente da Casa, Senador José Sarney; os nossos
líderes, o Líder do Governo, Eduardo Braga; o Líder
do Governo no Congresso, José Pimentel; meu Líder,
Walter Pinheiro, pela dedicação e competência que
tiveram, ajustando para que pudéssemos hoje votar a
LDO e cumprir os prazos regimentais.
Quero também dizer que o nosso Senador Valadares, Relator, e o Deputado Paulo Pimenta, Presidente
da Comissão Mista, cumpriram também com competência a sua missão e houve aquilo que é a essência do
Parlamento: a boa e transparente discussão, o debate.
O certo é que cumprimos o Regimento, cumprimos a
Constituição e estamos iniciando o recesso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, aqueles
que me acompanham em casa, hoje é o Dia das Florestas. Ainda cedo, chegando de São Paulo, onde acompanho o meu pai numa viagem, e o Tião Viana, meu
irmão, Governador, fiz questão de registrar nas redes
sociais que é impressionante a crescente mobilização
dos brasileiros e brasileiras para o meio ambiente e
para questões que são tão cruciais na vida de todos.
Certamente, estamos ganhando consciência de
que o padrão de produção e de consumo do mundo de
hoje é insustentável. Neste dia em que comemoramos
o Dia das Florestas, é bom refletir um pouco. O mundo, antes da atividade humana, tinha 6,5 bilhões de
hectares de florestas. Nesse período todo, perdemos
2,5 bilhões de hectares de florestas no mundo inteiro.
Essa perda, Senadores, é grande, enorme. O
Brasil tinha, por exemplo, 800 milhões de hectares de
florestas. Agora, temos 500 milhões de hectares. Trezentos milhões deixaram de existir. Da Mata Atlântica,
por exemplo, sobraram apenas 6%.
É claro que um País como o nosso, com clima,
povo, solo, água, tem a tarefa, a missão de produzir
alimentos, a segurança alimentar. Mas também temos
algo fundamental. O Alysson
�������������������������������
Paolinelli uma referência para os produtores, quando assumiu os destinos
da agricultura no Brasil, mandou parar a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia e propôs a criação
da Embrapa, exatamente para que não pudéssemos
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promover uma grande transformação sem ter um conhecimento razoável.
Devo dizer que uma das questões a que tive mais
que me dedicar, neste semestre, foi o Código Florestal.
Foi um debate complexo, com muitos interesses envolvidos e, ao mesmo tempo, estratégico para o País.
Estatégico para quem quer produzir, para quem quer
criar dentro da lei. Estratégico para um País que tem
quase 40% de sua produção vinculada à agropecuária.
Estratégico para os desafios do mundo de não ter 1,5
bilhão de pessoas passando necessidade alimentar.
Mas o Brasil tem dois grandes desafios: ser uma
referência do ponto de vista do trato do meio ambiente e, também, ser uma referência na produção de alimentos, ser uma potência. Mirar os Estados Unidos
como concorrente e ultrapassá-los. Mas só vamos
conseguir isso se sairmos desse enfrentamento, que
não trouxe nenhuma árvore de volta, que não evitou
a destruição e também criou problemas para os produtores, qual seja, aproximar a produção do cuidado
com o meio ambiente.
A Presidente Dilma, tendo em vista o impasse
quanto ao texto do Código Florestal votado no Senado, depois modificado, novamente, na Câmara, vetou,
editou uma medida provisória, aproximou a legislação
brasileira ambiental no caso, o Código Florestal daquilo que, penso, atende os interesses do País, dos
agricultores e também daqueles que se preocupam,
verdadeiramente, com o meio ambiente.
Mais ainda: a Presidente Dilma deixou claro na
sua proposta, na MP nº 517, o seu cuidado, a sua
atenção diferenciada com a pequena produção, com
o pequeno produtor. O Brasil tem 5,5 milhão de propriedades rurais. São 5,250 milhões, Sr. Presidente,
de pequenos e médios produtores. A grande maioria
de pequenos produtores, que precisam de um apoio,
porque não têm acesso à tecnologia. Esses requerem
e merecem políticas públicas adequadas.
Mas, nos últimos anos, alguns tentam colocar
como grande problema da agricultura brasileira a floresta. Isso é um equívoco, é uma visão equivocada.
Os problemas da agricultura brasileira, dos produtores,
são reais, existem. Por mais que tenha tido um grande esforço do Presidente Lula, da Presidenta Dilma,
agora mesmo com o Plano Safra, ainda seguem sendo
um desafio a logística, a infraestrutura necessária, a
assistência técnica, o próprio crédito e o estabelecimento de uma produção que se livre dos agrotóxicos
e possa ser sustentável.
O Brasil é o maior consumidor do mundo, per
capita, de agrotóxico. São desafios enormes. Só não
vale, diante desses desafios, colocar o meio ambiente
e as florestas como problema.
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Eu lamento dizer aqui, da tribuna do Senado, já
coloquei inclusive nas redes sociais, que, para alguns
que têm uma carga, eu não diria nem ideológica, de
radicalismo tão forte, parece que ter o clima que temos, a água que temos, o solo que temos, os recursos
naturais que temos, a biodiversidade, quer dizer, algo
que o mundo inteiro inveja, ter tudo isso parece ser
uma maldição brasileira.
As florestas são vistas no Brasil como um problema. Quando elas são ativas e importantes economicamente, se manejadas, se bem trabalhadas, certamente
elas vão somar atividades econômicas tão ou mais importantes que o próprio agronegócio. É uma questão
de política, de estratégia de país. E eu acredito que
esse é um tema a que vamos voltar já na primeira semana, votando os 340 destaques na Comissão Mista
que aprecia a Medida Provisória do Código Florestal.
Eu queria também, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, dizer que estou indo para o Rio Branco
hoje, para o Acre. Amanhã, em Rio Branco, realiza-se
um seminário sobre o novo Código Penal, e um outro,
na quinta-feira, em Cruzeiro do Sul, meu caro Senador.
O Código Penal, Presidente Sarney, eu o acompanhei a partir de uma iniciativa do Senador Pedro Taques.
Foi nomeada uma comissão especial, presidida pelo Ministro Gilson Dipp, e o Código Penal, feito
em 1940, sofreu algumas pequenas mudanças em
1984. Ele está absolutamente obsoleto, ele é obsoleto, é ultrapassado, e nós precisamos, imediatamente,
estabelecer isso como uma prioridade na agenda do
próximo semestre.
O Presidente Sarney leu hoje que estou compondo a comissão temporária que vai apreciar o novo
Código Penal. Nós estamos falando de uma lei que estabelece se nós vamos seguir sendo coniventes com
a barbárie, com o crime. São 50 mil assassinatos por
ano no Brasil; 75% dessas mortes com arma de fogo
que estava em casa. Para alguns, para proteger a família. Cinquenta mil assassinatos. Para cada grupo de
100 mil pessoas, 26 são assassinadas no Brasil. Na
Argentina, são seis; no Uruguai, são cinco; no Chile,
menos de dois; no Japão, menos de um para cada
grupo de cem.
No Brasil, nos últimos 30 anos, foram assassinadas 1,09 milhão pessoas. A vida não vale nada no
nosso País. Nada, Senador Suplicy. Para uma pessoa
ficar presa dez anos no Brasil, tem que matar quatro.
Li, nesta semana, estarrecido, esse criminoso preso
no Maranhão, que assassinou um jornalista, 49 mortes
ele assume; 24 anos. Ele diz, no final da reportagem:
Olha, eu estava migrando para ser traficante
[foi pego com 10kg de crack], estava migrando,
não deu certo, me prenderam. Eu agora vou
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ter que pagar pelo crime, mas, aqui no Brasil,
as leis estão aí, vou ficar um período preso.
Crime como o que eu cometi são 30 anos, mas
tem a remissão de pena, eu, certamente, daqui
a um pouco de tempo, vou sair e vou tocar a
minha vida de novo.
Uma pessoa que se está investigando e pode
estar envolvido em 40 assassinatos. Mata desde os 14
anos, e o Brasil trata da mesma maneira como trata
alguém que comete uma falha na vida, um desequilíbrio temporário. Tudo é misturado, vai para o mesmo
presídio e, às vezes, recebe a mesma pena.
E eu vou promover esse seminário em Rio Branco.
O Senador Anibal, dessa vez, lamentavelmente, não vai
poder estar comigo, por conta de outra agenda, mas é
muito importante. Estou recebendo um apoio enorme
da sociedade, e eu queria dizer que, se não dermos
valor à vida, vamos dar valor a quê? O Senador Mozarildo, ainda há pouco, estava aqui falando exatamente
isso. Nós vamos educar como se a pessoa não tem a
vida? Então, cuidar da vida, da saúde, combater essa
violência inaceitável. O Acre está diminuindo a violência.
No Acre, na década de 90, eram 50 assassinatos
para cada grupo de 100 mil habitantes por ano, em Rio
Branco. Agora, em Alagoas, são 70 assassinatos para
cada grupo de 100 mil habitantes. No Brasil, a média é
de 26; no Acre, agora, são 19, graças a Deus. Trabalhei, o Governador Binho e o Governador Tião Viana,
tendo como prioridade a valorização da vida. Agora,
com uma lei que não dá valor à vida, nisso nós temos
que promover uma mudança imediatamente. Cometeu
um crime, a pena mínima é de seis anos; a máxima,
30. Como ninguém fica 30 anos preso no Brasil, a
pessoa que comete um crime e é primário pega seis
anos, fica alguns meses preso e vai embora matar de
novo. Bandido é tratado como mocinho neste País, e
eu, lamentavelmente, tenho que dizer isso aqui da tribuna porque é a realidade. Sou defensor intransigente do cumprimento da lei e do respeito, inclusive aos
presos – claro, isso não tem discussão –, mas nós não
podemos, em hipótese nenhuma, seguir sem enxergar
50 mil assassinatos por ano.
Senador Suplicy, se somarmos todos os episódios de conflitos do mundo, os maiores deles, doze,
não chegam nem perto os assassinatos daquilo que
temos por ano aqui, no nosso País. Agora, o Brasil está
em guerra com alguém? O nosso povo é matador? O
nosso povo é de paz. Estão diminuindo os homicídios
no Sul e Sudeste. E o Nordeste? E também não estão
vinculados à questão social porque têm países muito
mais pobres do que o nosso que não têm esse – não
vou chamar de cultura em respeito à palavra cultura
– costume de matar. Agora, os homicídios estão cres-
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cendo assustadoramente no Nordeste, na mesma proporção que a renda está melhorando no Nordeste e no
Norte. No Acre, estão diminuindo muito em Rio Branco
e aumentando no interior, onde o povo vivia em paz.
Agora, com armas disponíveis, com esse ambiente
que não sei explicar, mas nós estamos promovendo
seminários, encontros.
No seminário amanhã, em Rio Branco, espero
ter uma boa participação com juristas e pessoas da
sociedade para ouvir e poder trazer já no segundo semestre. Quer dizer, vou trabalhar no recesso por esse
tema que é tão importante.
Então, ouço V. Exa., que toma posse hoje aqui
e nos honra com sua presença. É vizinho, foi prefeito,
foi parlamentar e, certamente, vai se dedicar aqui; e,
logo em seguida, o Senador Suplicy.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Agradeço, Senador Jorge Viana. Eu até não desejava fazer
mais apartes porque já fiz dois e não queria na minha
estreia ficar fazendo tantos apartes, mas o assunto que
V. Exa. traz é muito interessante, é o novo Código Penal. E eu quero só, para não me alongar muito, dizer a
V. Exa. que, na verdade, o nosso Código Penal ainda é
de 1940, portanto está totalmente desatualizado. Mas
eu quero chamar a atenção para um detalhe: a questão do crime no Brasil, a violência, também decorre
de outra situação. Nós precisamos pensar no sistema
prisional. Nós temos no Brasil uma deficiência muito
grande de presídios, então não vai adiantar muito o
esforço de ter penas mais elevadas, permanecer mais
tempo preso, se nós não temos presídios suficientes
no País para acomodar essa massa carcerária, que é
necessário. Existe um número enorme de mandados
de prisão em aberto no País. São milhões. Nós temos
mais presos a serem cumpridos seus mandados de
prisão do que presos realmente, do que condenados.
Temos mais condenados a cumprir pena que estão
soltos, por não conseguirem trazê-los ao presídio do
que mesmo nos presídios. Então, eu queria só, neste
rápido aparte a V. Exª, cumprimentá-lo pela iniciativa
do seminário, que é fundamental o debate com a sociedade que V. Exa. está promovendo, eu, dentro das
minhas possibilidades, quero também participar da
discussão aqui no Senado do Código Penal, quero
trazer a minha modesta experiência como advogado,
como membro do Ministério Público, aposentado que
sou, mas trazer a minha modesta experiência, para colaborar na melhoria do Código Penal aqui no Senado.
Portanto, eu encerro o meu aparte cumprimentando V.
Exª e pedindo desculpa por tê-lo interrompido.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Não,
não. Eu é que agradeço, Senador Correia. Sei da sua
história no Ministério Público. Concordo com V. Exa.
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de que um dos problemas é o sistema prisional, mas
isso também já é uma consequência, porque nós, no
sistema prisional, também misturamos pessoas que
cometeram uma falha na vida – quem não comete?
Em que família não tem alguém que cometeu uma
falha que precisa, inclusive, pagar sua dívida com a
sociedade? Mas isso pode ser feito com trabalho, isso
pode ser feito de várias maneiras. Só não vale é colocar dentro de uma escola do crime, misturado com
quem cometeu crimes hediondos, com quem afrontou e
destruiu famílias. Isso não pode, jogar todos na mesma
vala comum. E é isso que o Brasil está fazendo hoje.
Então, no Acre nos tínhamos 50 mil assassinatos
para cada grupo de 100 mil habitantes por ano. Tinha
crime organizado, não tem mais. A violência começou
a cair, está em 19%; saiu de 50% para 19%, e o Governador Tião Viana tem trabalhado, e eu tenho certeza
de que nós vamos reduzir ainda mais.
Ouço com satisfação o aparte do Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – Quero
comungar, Senador Jorge Viana, com a sua preocupação com o aumento dos assassinatos, da criminalidade e da violência que inclusive tem resultado em
mortes, em número muito significativo, daqueles que
combatem o crime, policiais militares e policiais civis.
Por exemplo, na grande São Paulo, tem ocorrido inúmeros crimes dessa natureza. É possível que alguns
que andam pelos caminhos da criminalidade, por razões diversas, tenham resolvido agir contra aqueles
que fazem o trabalho de policiais militares. Então, nós
temos visto assassinatos de PMs e policiais de uma
maneira que tem preocupado todos. Mas é importante
que venhamos a analisar, e as palavras de V. Exª são
nesse sentido, as razões desse aumento da criminalidade. Eu, sinceramente, estou persuadido e mais e
mais que muito da criminalidade tem a ver com os problemas sociais existentes em nosso País e o fato de
tantas vezes pessoas, por falta de alternativas para a
sua própria sobrevivência e de seus entes queridos,
acabarem seguindo atividades, às vezes, como a da
venda do corpo ou participar de uma quadrilha de narcotraficantes. Algo que em 1516 foi tão bem colocado
pelo personagem Rafael Hitlodeu ao Cardeal Arcebispo,
no livro Utopia, quando Thomas More observou que
muito mais eficaz do que infligir esses castigos horríveis
a quem não tem alternativa senão a de tornar-se um
ladrão para daí ser transformado em cadáver é você
assegurar a sobrevivência das pessoas. Foi com base
nessa reflexão que um amigo de Thomas More, Juan
Luiz Vives, espanhol, escreveu o primeiro Tratado de
Subvenção aos Pobres ao prefeito da cidade flamenga
de Bruges, em 1525, 1526 para instituir a garantia de
uma renda. Mais e mais...
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(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – Vou
concluir, Sr. Presidente. Avalio que o dia em que tivermos uma renda básica de cidadania incondicional e
suficiente para atender às necessidades vitais de cada
um, nós iremos ter um grande avanço nessa direção.
Eu cumprimento V. Exa. pela reflexão que nos traz aqui.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado. Eu só queria, Presidente, um minuto para
concluir. Antes de mais nada, queria agradecer ao Senador Suplicy, aos colegas. Dizer o que estou querendo fazer como membro da comissão que avalia o novo
Código Penal. Conversar com a sociedade. Amanhã
mesmo um seminário em Rio Branco, juízes, promotores, advogados, organizações sociais, participando,
debatendo. Amanhã no Palácio da Justiça, em Rio
Branco. Depois de amanhã, na cidade de Cruzeiro do
Sul. Também na sede do Ministério Público, ouvindo a
sociedade, porque pretendo inclusive instalar este semestre os conselhos do meu mandato, para aproximar,
como fiz, criando o Twitter, Fan Page, no Facebook, e
também um site, aproximar o mandato da população,
como acho que deve ser o Senado.
Quanto mais nós nos afinarmos com a agenda
do País, com as necessidades do nosso povo, mais
autoridade vamos ter para falar em nome desse povo
que nos elegeu. Isso para mim é fundamental, e esse
tema. Nós somos um país de paz, não devemos seguir
contando os mortos, 50 mil por ano. Isso é um absurdo,
e eu pretendo por o meu mandato a serviço da busca
dessa paz e de salvar essas vidas. Certamente essa
é uma agenda que terá a ajuda de todos.
Por fim, cumprimento todos os colegas Senadores, cumprimento o Governador Tião Viana por esses
seis meses de muito trabalho, o Prefeito Raimundo
Angelim, todos os que nos ajudaram, e especialmente o Presidente Lula, que voltou, depois de vencer um
doença, para o convívio da política, está ativo, querendo ajudar o Brasil, e obviamente a Presidenta Dilma,
que também segue ajudando para que o Brasil possa
seguir melhorando para o bem do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom recesso
a todos.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr.
Abinal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Jorge Viana, é um prazer
tê-lo na comissão que vai analisar a reforma do Código
Penal, da qual tenho a honra também de fazer parte.
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Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero
encaminhar à Mesa um requerimento, nos termos 218
e 221 do Regimento Interno, pedindo a inserção em
Ata de voto de profundo pesar pelo falecimento ocorrido hoje do fundador da Ordem DeMolay no Brasil,
irmão Alberto Mansur.
Eu não vou ler a justificativa, até para economizar
tempo, mas quero só ressaltar que o irmão Mansur foi,
além de fundador da Ordem DeMolay, e é bom que se
diga, a Ordem DeMolay é formada por jovens, filhos
de maçons ou de não maçons que aprendem nessa
ordem princípios que os tornam cidadãos com amor
à família, à Pátria, com respeito às pessoas mais velhas, e, portanto, o irmão Mansur que chegou a ser
soberano Grande Comendador do Supremo Conselho
do Grau 33 merece portanto este registro. E peço a V.
Exª que portanto, de acordo com o Regimento, dê as
providências devidas.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Mozarildo, V. Exª será atendido na
forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 698, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de voto de profundo pesar pelo falecimento, ocorrido
hoje, 17 de julho de 2012, do fundador da Ordem De
Molay no Brasil, ALBERTO MANSUR.
Justificação
O voto de pesar, ora pleiteado, justifica-se pelos
relevantes serviços prestados nacional e internacionalmente, como fundador da Ordem De Molay
Além da expressiva contribuição como dirigente maior do Rito Escocês, da maçonaria brasileira, é
certo que a grande marca de Alberto Mansur está no
passo decisivo que deu rumo ao que sempre chamou
de “congraçamento da família maçônica”. Através de
suas viagens ao exterior, trouxe ao Brasil a Ordem DeMolay, as Filhas de Jó e a Ordem Estrela do Oriente.
Alberto Mansur nasceu em 7 de setembro de
1922 na pequena cidade de Paraguaçu Paulista. Filho
dos imigrantes libaneses Antônio Nehmetalla Mansur
e Ramza Mansur, foi batizado na cidade de Aparecida
em homenagem ao rei Alberto I, da Bélgica, um herói
da Primeira Guerra Mundial.
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E foi muito cedo, em 1939, que mudou-se para
o Rio de Janeiro, cidade onde viveria a maior parte
de sua vida.
Em 1950, foi iniciado na Loja Maçônica Perfeita
União, em Valença. Então com 28 anos, já tinha seu
próprio negócio e era versado em literatura, com especial gosto por Dostoiévski, tocava violino e aperfeiçoava constantemente seu inglês. Já havia também
conhecido a companheira de sua vida toda, Célia,
com quem teve os filhos Cristina e Jorge – o primeiro
Mestre Conselheiro da Ordem DeMolay.
Ao longo dos anos, seu caminho maçônico o fez
galgar altos degraus até o topo do Rito Escocês Antigo
e Aceito, assumindo em 24 de novembro de 1974 o
posto de Soberano Grande Comendador do Supremo
Conselho do Grau 33 – Jacarepaguá.
Teve sua gestão marcada pela grande revolução
que imprimiu nos Altos Graus do Rito Escocês no Brasil,
transformando o Supremo Conselho de uma instituição escondida em uma sede apertada, discriminada
por Grãos Mestres e com poucos membros em uma
potente organização de milhares de maçons, sediada
em milhares de metros quadrados. Mais tarde, seria o
primeiro Soberano a deixar o posto – vitalício até então – em favor de eleições para escolher o ocupante.
Por todos os serviços prestados, pelo distinto
Maçom, a família merece, portanto, as condolências
desta Casa.
Sala das Sessões, em 17 de julho de 2012
Senador MOZARILDO CAVALCANTI
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – O requerimento vai à publicação.
Estando ausente a Senadora Angela Portela, o
Senador Alvaro Dias, o Senador Pedro Simon, o Senador João Capiberibe, convido para fazer uso da palavra
como orador inscrito o Senador Anibal Diniz. V. Exa.
tem o prazo regimental de vinte minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa noite, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, Senadores aqui presentes.
É sempre uma honra poder voltar à tribuna do
Senado para relatar situações de interesse da Nação,
de interesse do nosso Estado do Acre.
Inicialmente, eu quero me congratular com todos
os demais Senadores, que fizeram uma avaliação positiva desse semestre legislativo aqui no Senado Federal. Conseguimos concluir as tarefas que nos foram
designadas. Finalizamos hoje, com a aprovação da
LDO, de maneira que ficamos aptos a nos dedicar, no
próximo semestre, à aprovação da Lei Orçamentária.
Além disso, inúmeras matérias foram aprovadas, da
maior importância para o povo brasileiro, sempre com
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muito empenho de todas as Lideranças, de todas as
Bancadas, com papel exemplarmente cumprido, tanto
pela Bancada de apoio ao Governo aqui no Senado,
quanto pela Bancada de oposição.
Chegamos a esse último dia, do primeiro semestre de 2012, com a certeza de que cumprimos bem as
missões que nos foram designadas. Julgamos completamente justa essa paralisação que vai acontecer
de 14 dias, para que os Senadores possam fazer as
suas visitas às suas bases, possam fazer novos contatos com os Municípios, as cidades, os Estados, no
sentido de atualizar ainda mais os objetos das suas
intervenções. Assim bem fez há pouco o Senador Jorge
Viana, que está indo amanhã para o Acre, aliás, hoje
à noite, e, a partir de amanhã, já vai estar realizando
seus seminários para coletar informações, contribuições, para o novo Código Penal, de cuja comissão de
estudo ele faz parte.
Quero dizer também que, no último final de semana, estivemos no Acre, cumprimos uma agenda bastante interessante, enquanto o Senador Jorge Viana
acompanhou, juntamente com o Secretário Edgard de
Deus, o Plano Estadual de Recursos Hídricos que foi
apresentado na sexta-feira. Eu acompanhei o Governador Tião Viana, com um grupo der Parlamentares,
aos Municípios de Senador Guiomard e Capixaba,
onde fizemos apresentação e a inauguração de algumas ruas já pavimentadas do Programa Ruas do Povo
e onde tivemos uma participação muito importante da
comunidade. A gente se sente muito feliz porque em
todos os Municípios por onde passamos temos tido
uma recepção muito calorosa das pessoas, principalmente porque esse programa o Programa Ruas
do Povo, juntamente com as intervenções que estão
acontecendo na área de saneamento, tem contribuído
imensamente para melhorar a vida das pessoas. Isso
tem sido retribuído pelas pessoas em forma de gratidão.
Elas têm demonstrado muita gratidão por tudo o que
tem acontecido no Estado do Acre, nos últimos anos
e, particularmente, nesses dezoito meses de administração do Governador Tião Viana, que tem procurado
dar uma acelerada a mais nas intervenções de Estado que chegam exatamente às famílias mais pobres.
Então, as intervenções têm sido de muito impacto, por exemplo, através do programa de cirurgias
que está fazendo com que pessoas idosas voltem a
enxergar. É o Programa Cuide Bem dos Seus Olhos,
com cirurgias de cataratas que já atingiram mais de 30
mil pessoas idosas em todos os municípios do Acre.
É um programa de altíssimo impacto, que tem dado
um resultado fantástico e conta com apoio do Governo
Federal, da Presidente Dilma, do Ministro Alexandre
Padilha e tem à frente, como o principal incentivador,
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o Governador Tião Viana, que está muito presente na
vida das pessoas.
E há outras ações voltadas para a economia
solidária, da Secretaria de Pequenos Negócios, que
também tem mobilizado imensamente as pessoas do
interior, que têm buscado superar as suas dificuldades a
partir da busca de um empreendimento. E a Secretaria
de Pequenos Negócios tem feito uma verdadeira revolução. Em todos os Municípios por onde a gente passa
sempre tem um grupo de pessoas que se dedicam a,
primeiro, fazer um treinamento com a orientação do
SEBRAE, com a orientação da Secretaria de Pequenos
Negócios. Depois, elas são financiadas para adquirirem
os seus equipamentos e, a partir daí, passam a ter a
sua própria ação profissional, seja como cabeleireiro,
seja como padeiro, outros como pequenos marceneiros, mas todos estão tendo aquele apoio do Governo
do Estado para dar sequência às suas atividades. E,
no setor agrícola, tem havido uma intervenção muito
importante também na parte de construção de açudes
para fortalecimento do programa de piscicultura.
Esse programa de piscicultura também é algo
que tem mexido fortemente com a vida dos pequenos
produtores da agricultura familiar do Acre.
Então, essas ações todas têm feito com que, a
cada visita que a gente faz juntamente com o Governador Tião Viana, tenhamos tido uma recepção muito
calorosa por parte dos moradores dos Municípios. E,
juntamente com essas ações que foram desenvolvidas
no interior do Estado, nós tivemos, na sexta-feira, um
ato muito importante, que foi o ato de lançamento do
programa específico para os recursos hídricos do Estado. E é um programa que tem uma importância toda
especial, porque nós vivemos na Amazônia, onde há a
maior bacia hidrográfica de água doce do Brasil. E, ao
mesmo tempo, o Estado do Acre é o primeiro a apresentar o seu plano voltado para os recursos hídricos.
Então, agora, passo a fazer a leitura de um texto
a respeito desse assunto, porque considero da máxima
importância para a região Amazônica e também para o
Brasil esse exemplo que está acontecendo a partir do
Acre. Por isso, passo a ler essas informações para os
Srs. telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado.
Quase sempre em que subo a esta tribuna o
faço com uma ponta de orgulho por ter o privilégio de
falar do Estado do Acre, onde há treze anos os governos da Frente Popular têm promovido uma revolução
econômica, social e política, que tem transformado a
vida dos acreanos para bem melhor do que era antes.
Vale ressaltar que esse projeto teve início em
1999 com o Governador Jorge Viana, que acabou de
falar na tribuna do Senado como Senador da República; depois, teve sequência com o companheiro Binho
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Marques, que fez uma administração também fantástica no Governo do Estado, foi Secretário de Educação durante muitos anos no Acre e hoje está atuando
como Secretário de Articulação com os Sistemas de
Ensino do Ministério da Educação. Por último, nós temos, há dezoito meses, a ação do Governador Tião
Viana, que está dando continuidade a esse projeto e
honrando toda a vocação que foi desenvolvida durante
o período inicial pelo Governador Jorge Viana.
Ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, uma vez que ainda convivemos com indicadores
econômicos e sociais bem distantes dos patamares
que todos nós desejamos, mas a evolução que vem
acontecendo desde 1999 no Acre é algo que merece
registro especial sempre que isso se faz possível.
Ainda que estejamos bem distantes da realidade
dos nossos sonhos, das nossas utopias, o Acre vive
hoje uma realidade bem melhor do que aquela que
vivíamos treze anos atrás.
Uma das ações que estão propiciando essa melhoria e que compõe todos o arsenal de ações pensadas, elaboradas e executadas, tem como base o
desenvolvimento sustentável e uma profunda preocupação socioambiental. Não fosse a ousadia de ter feito
da questão socioambiental a sua vocação natural, o
Acre não teria conquistado o respeito que conquistou
no plano nacional e também em fóruns importantes
do mundo.
Hoje, nós temos uma política de valorização tanto
da memória quanto da identidade histórica e cultural e
da territorialidade dos povos da floresta. Essas ações
todas estão como ponto de partida do projeto em curso no Estado do Acre.
Ao lançamento feito pelo Governador Tião Viana,
na sexta-feira da semana passada, do I Plano Estadual
de Recursos Hídricos situado integralmente na região
hidrográfica da Amazônica, que é a bacia que conta
com um quinto das reservas de água potável do mundo, o Governador Tião Viana esteve presente a esse
ato, juntamente como Secretário Edgard de Deus, que
é o Secretário de Meio Ambiente .
Trata-se de um conjunto de medidas que contempla o planejamento da gestão de água na região, assim
como seu consumo responsável e a conservação da
Floresta Amazônica.
O governo do Estado do Acre pretende, com
isso, melhorar e controlar as nascentes dos principais
afluentes do rio Acre, que sofrem problemas de poluição que afetam a população.
Ao fazer do lançamento do Plano Estadual de
Recursos Hídricos, o Governador, que tem a parceria do Ministério do Meio Ambiente e da Organização
Não Governamental WWF procurou explicar que exis-
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te uma negociação “muito avançada” com o Peru e a
Bolívia, países onde nasce a maior parte dos rios que
abastecem o território acreano, para a consecução
dos objetivos hídricos na região. Envolver os países
Amazônicos, vizinhos ao Acre, é fundamental para o
sucesso dessa empreitada.
Uma das ações do plano prevê a implantação de
uma rede de acompanhamento da qualidade de água
nos principais rios e mananciais das bacias fluviais
amazônicas. Esse planejamento inclui ajudas econômicas e formação para os produtores locais, assim
como o controle do desenvolvimento de colheitas de
produtos como açaí, castanha e arroz.
Segundo Glauco Kimura de Freitas, Coordenador
do Projeto Água para a Vida, da WWF Brasil, o plano
permitirá que a sociedade esteja preparada para enfrentar situações de conflito e disputas pelo uso da água.
O Secretário do Meio Ambiente do Acre, Edgard
de Deus, por sua vez, admitiu que o plano enfrenta os
problemas provocados pelo desmatamento. Segundo
ele, 80% da atividade madeireira na Região Amazônica era ilegal até 1999. Hoje, no Acre, 96% de toda
a atividade madeireira é feita de maneira sustentável,
já como fruto dessa política adequada desenvolvida
pelo Governo nos últimos treze anos.
É importante destacar, Srs. Senadores, que o
Plano Estadual de Recursos Hídricos agora lançado
também foi apresentado como uma grande novidade na
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada em junho no Rio de Janeiro.
A recuperação das nascentes do igarapé Judia
e da bacia do Rio Acre são ações que também estão
presentes no Plano Estadual de Recursos Hídricos
do Acre.
Ainda segundo Glauco Freitas, o Plano Estadual
de Recurso Hídricos do Acre não parte do zero e veio
para fortalecer diversas ações que já estavam em andamento e que agora serão potencializadas.
Consciente da dependência da água para a manutenção da cobertura vegetal, o Governo do Acre
vem, desde o final dos anos 1990, construindo uma
economia de base florestal robusta.
Segundo o Governador Tião Viana, nesta concepção, a água tem caráter transversal e importante,
tanto do ponto de vista de sua ocorrência natural no
meio físico do território acreano, como do ponto de vista socioambiental e político-cultural, através de seus
diversos usos, o que inclui múltiplos aspectos ligados
às tradições que deram origem a seu povo.
De forma pioneira na Região Amazônica, o Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Acre foi construído
de forma participativa, assim como são construídas de
forma participativa as demais ações de governo do Acre,
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e congrega em suas ações o fomento à formação de
organismos de bacias hidrográficas, a modernização
e ampliação da rede hidrometeorológica para monitoramento de eventos hidrológicos críticos, o estabelecimento da rede de monitoramento da qualidade da
água, o apoio à gestão municipal das bacias hidrográficas, a formação e capacitação em recursos hídricos
e o estabelecimento do Programa de Conservação e
recuperação de nascentes e matas ciliares da Bacia
do Rio Acre e Iquiri, entre outros projetos e programas.
É importante destacar ainda aquilo que o Governador Tião Viana diz, em sua apresentação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, uma publicação de
excelente qualidade, já disponível a qualquer interessado, bastando para isso que entre em contato com a
Secretaria de Meio Ambiente do Acre, que o futuro do
aproveitamento dos recursos hídricos, assim como a
responsabilidade de fazer cumprir este plano é uma
tarefa coletiva, na qual estão igualmente comprometidos os poderes: públicos, os órgãos privados, e a
sociedade em geral.
As ações governamentais bem como a correta
aplicação dos instrumentos da Política Estadual de
Recursos Hídricos exigem a elaboração de um plano
pactuado com os diversos usuários, com a sociedade
civil e instituições governamentais para alcançar os
seus objetivos. Ou seja, é um verdadeiro pacto das
águas do Acre.
Com tudo isso, a elaboração do Plano Estadual
de Recursos Hídricos busca atender não somente à
demanda da legislação brasileira, mas da própria população acreana, de forma a institucionalizar a política
de gestão dos recursos hídricos do Estado.
O Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Pedro Wilson
Guimarães, resume o que significa tamanha iniciativa,
ele diz que: “com este Plano Estadual de Recursos
Hídricos, ganha o Acre, ganha a Amazônia e ganha
também o Brasil.”
Trata-se de uma construção do presente, mas,
sobretudo, um processo alavancado rumo a um futuro mais seguro e promissor para as gerações atuais
e vindouras. Mais uma vez, quero dizer que o Governador Tião Viana e o povo do Acre estão de parabéns
pela iniciativa de concluir este Plano Estadual de Recursos Hídricos.
Gostaria, Sr. Presidente, para concluir, de pedir
a transcrição, na íntegra, do documento Política Estadual de Recursos Hídricos, porque sei que é algo da
máxima importância, tanto para o Governo do Acre
quanto para os demais Estados da Região Amazônica,
que precisam ter uma atenção especial para a questão
das águas. E eles podem ter, nesse Plano Especial dos
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Recursos Hídricos do Acre, uma fonte de inspiração
para as suas elaborações futuras.
Gostaria, ainda, para concluir, de desejar aos
demais colegas, Senadoras e Senadores, um bom recesso e que procuremos nos inspirar ao máximo para
um segundo semestre com muito trabalho, com muita
dedicação. Sei que vamos ter aí um período eleitoral
que vai exigir de nós, Senadores, uma presença muito mais forte nos nossos Estados. Todos nós somos
filiados a partidos políticos e temos a obrigação de estar presentes nas campanhas dos nossos candidatos
também, compatibilizando essas ações nos Estados
com as ações aqui no Senado. Mas eu tenho certeza
de que a gente vai procurar se energizar ao máximo,
para termos um segundo semestre de muita produtividade aqui no Senado.
Agradeço a atenção de todos. Agradeço muito
a presença de Deus na vida da gente, conduzindo
os nossos trabalhos e nos abençoando. Agradeço a
todos que têm contribuído com suas orações. Eu sei
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que as pessoas que veem a gente na linha de frente
estão sempre muito atentas e muito preocupadas com
a gente. Então, agradeço a todas.
Sei que há muitas pessoas, nos mais distantes
Municípios do Acre, torcendo para que as coisas deem
certo no Estado do Acre e no Brasil. E nós estamos
procurando aqui, nesta missão de Senador da República, que é uma missão temporária, contribuir da melhor
maneira possível para engrandecer o nome do Acre e
engrandecer o nome do Brasil, procurando fazer o melhor que pudermos, para que a nossa Pátria seja cada
vez mais forte e cada vez mais solidária com aqueles
que mais necessitam.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Anibal Diniz. V. Exa. será
atendido, na forma regimental, quanto à transcrição
do seu pronunciamento.
O próximo orador inscrito é o Senador Rodrigo
Rollemberg. (Pausa.)
Não estando presente, serei eu, então, o próximo orador inscrito.
Para que eu possa fazer uso da tribuna, convido
V. Exa., Senador Anibal, para que assuma a Presidência, por favor.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Vou passar aqui a Presidência ao Senador Eduardo
Suplicy, que nos honra com sua presença durante toda
esta tarde e noite e tem tido uma atuação brilhante no
Senado. Ele vai ficar aqui na Presidência.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigado, Senador Anibal Diniz; inclusive
eu o cumprimento pelo seu pronunciamento de análise
das boas coisas que acontecem no Acre e no Brasil
e do trabalho que tivemos ao longo deste semestre.
Tem a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, hoje é o último dia dos nossos
trabalhos do primeiro semestre, como sempre já no
adiantado da hora. Estamos aqui na tribuna do Senado, conversando com o povo brasileiro, com os telespectadores da TV Senado, com os ouvintes da Rádio
Senado, com os assessores, com os funcionários que
aqui ainda trabalham, a exemplo do Zezinho, que normalmente é o primeiro que chega e o último que sai.
Eu venho fazer um balanço, Sr. Presidente, do PAC
2. Foi feita agora, recentemente, pelo Governo Federal,
uma análise dos últimos anos e uma projeção para os
próximos, e eu tomo a liberdade de, neste dia que é o
último dia de trabalho deste semestre, falar não sobre
minha atuação nesses seis meses, mas, sim, sobre a
transformação que o PAC tem feito na vida das pessoas, seja no âmbito de Brasil, no âmbito de Estados,
ou no âmbito de Municípios.
Sr. Presidente, temos assistido com preocupação
o agravamento da crise econômica mundial e os seus
impactos negativos na economia brasileira.
Nesta semana, o Relatório Focus do Banco Central, elaborado a partir das impressões do mercado financeiro, estimou o crescimento do PIB brasileiro, em
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2012, abaixo dos 2%, mais precisamente em 1,9%. O
próprio Banco Central já havia revisado a projeção do
PIB no atual exercício de 3,5% para 2,5%.
É inegável que o Governo da Presidente Dilma
vem tomando medidas contundentes para manter a
atividade econômica do nosso País e, sobretudo, para
manter os níveis de emprego e renda atuais.
Temos acompanhado a redução das taxas de
juros, a desoneração da folha de pagamento em vários setores. Faço aqui uma referência à Câmara dos
Deputados, que aprovou hoje a MP 563, que traz a desoneração da folha de pagamento no que diz respeito
a obrigações previdenciárias de muitos setores, entre
eles acatando uma emenda de autoria do Deputado
Sandro Mabel, e por nós conduzida dentro da Comissão Mista da MP 563, que traz a desoneração da folha
também para o setor da suinocultura.
Vários setores são atendidos pelo programa Brasil
Maior – o aumento da oferta de crédito e, ainda assim,
a retomada dos investimentos privados está longe dos
patamares desejados por todos nós brasileiros.
Diante desse cenário, fica cada vez mais evidente
a necessidade de o Governo Federal atuar como promotor dos grandes investimentos estruturais do País.
Desta forma, poderemos ter o reaquecimento da economia nacional e ainda a redução do famigerado custo Brasil a partir da melhoria na nossa infraestrutura.
Ganha em importância assim o Plano de Aceleração do Crescimento 2, lançado no início de 2011 pela
Presidente Dilma e cujos investimentos previstos podem
impulsionar de forma expressiva o nosso crescimento.
Segundo o 3o Balanço do PAC 2, 2011/2014, o
primeiro ano do programa teve um desempenho bastante satisfatório, com R$204,4 bilhões executados.
Trata-se de 21% dos R$955 bilhões previstos para o
período de 2011 a 2014.
Os dados apresentados no balanço revelam que
o ritmo do PAC 2 acelerou 136% no segundo semestre de 2011 em relação aos primeiros seis meses do
mesmo ano. Ainda de acordo com o boletim, o valor
total das ações do PAC 2 concluídas é de R$142,8 bilhões, sendo que R$127 bilhões foram realizados em
2011, o que significa quase 18% das ações previstas
para o período.
A evolução do pagamento e do empenho com
recursos do Orçamento Geral da União também foi
acelerada. Até 31 de dezembro de 2011, foram pagos R$28 bilhões, um aumento de 27% em relação a
2010 e de 284% em relação ao primeiro ano do PAC
1, o ano de 2007.
Os recursos empenhados também foram aumentados, de 2010 para 2011, de R$29,7 bilhões para
R$34,5 bilhões, um incremento de 19%. Se comparado
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ao ano de 2007, o aumento dos recursos empenhados
supera a casa dos 120%.
São visíveis, Sr. Presidente, as melhorias produzidas pelo Governo Federal no que se refere à implementação do PAC 2. Entretanto, no atual cenário de
crise econômica internacional, diante das incertezas
que inibem o investimento privado, é preciso fazer mais
e de forma mais acelerada. É imperioso que o Governo
continue aprimorando a execução do programa para
termos uma ferramenta a mais para reativar a nossa
economia e continuar o caminho do crescimento sustentado. Afinal, os números do PAC 2 são muito significativos e podem, efetivamente, causar grande impacto
nas contas nacionais.
Vejam o caso do meu Estado, o Estado do Paraná.
O ciclo de investimentos previsto em várias áreas de
atuação é expressivo e pode resultar numa mudança
considerável na sociedade do meu Estado.
Há dois eixos de empreendimentos do PAC 2
no Paraná: aqueles de caráter executivo, ou seja, que
ocorrem apenas nos limites do Estado, que totalizam
R$17,7 bilhões no período de 2011 a 2014, e mais
R$2,56 bilhões após 2014. Há ainda os empreendimentos de caráter regional, que abrangem mais de
um Estado, que, no caso do Paraná, somam R$3,41
bilhões, entre 2011 e 2014, e outros R$2,44 bilhões
previstos para depois de 2014.
Com intuito de aprimorar os modais de transporte
no meu Estado, algo que julgo fundamental para superar os gargalos de nossa economia, o PAC 2 previa
investimento exclusivos, no período de 2011 a 2014,
da ordem de mais de R$2 bilhões. E digo “previa”, Sr.
Presidente, pois, estão sendo revistos os investimentos necessários em rodovias e ferrovias, o que deve
elevar ainda mais esse montante.
O Paraná ainda será contemplado com mais
R$375 milhões com investimentos em transportes de
caráter regional.
Acho importante destacar, com satisfação, os
altos investimentos exclusivos previstos, sem revisão,
para as rodovias paranaenses, de R$1,67 bilhão, e
também os gastos com portos, aeroportos e hidrovias,
que somam cerca de R$350 milhões.
Saliento, Sr. Presidente, contudo, minha preocupação com o volume de apenas R$7,7 milhões previstos
para as ferrovias no Estado do Paraná.
Nesse sentido, tenho feito algumas ações, dentro da legislação que regem o Plano Plurianual, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, e também farei na Lei
Orçamentária da União.
Uma emenda de minha autoria, acatada pelo
Relator, Senador Walter Pinheiro, de R$1,5 bilhão
destina-se à construção de uma nova ferrovia ligando

777

Julho de 2012

Guarapuava a Paranaguá, porque a ferrovia existente
hoje, que sobe do Porto de Paranaguá até Curitiba, foi
construída a enxadão por D. Pedro. É uma ferrovia secular, ainda do tempo das locomotivas movidas a carvão.
Sr. Presidente, hoje tenho o privilégio de anunciar, desta tribuna, que, uma vez aprovada a LDO pelo
Congresso Nacional, mais uma vez o Relator da LDO,
desta feita o Senador Valadares, acatou uma emenda
de minha autoria para que nós possamos alocar recursos, direcionar recursos do Orçamento da União para
a elaboração desses projetos para a construção de
ferrovias e também para o melhoramento e o equipamento dos portos do meu Estado, o Estado do Paraná.
Sr. Presidente, entendo que um Estado que movimenta tantas toneladas da produção agrícola mereça
maior investimento nessa modalidade de transporte,
embora haja ainda previsão de investimento de caráter
regional no setor da ordem de R$50 milhões.
Merece também destaque o volume de recursos
previstos no PAC 2 para investimentos em energia no
Paraná. São R$8,1 bilhões, no período de 2011 a 2014,
e mais R$1,1 bilhão depois disso. Apenas em empreendimentos exclusivos no Estado há ainda mais R$5,2
bilhões, Sr. Presidente, em investimentos de caráter
regional. Estão previstos cerca de R$3 bilhões a serem investidos em geração de energia elétrica e mais
R$450 milhões em linhas de transmissão nos limites
do meu Estado, o Estado do Paraná. Há ainda investimentos previstos em transmissão de energia elétrica
de caráter regional, que incluem o Paraná, superiores
a R$4,5 bilhões.
Ainda no setor de energia vale a pena ressaltar
os investimentos na área de petróleo e gás no Estado
do Paraná. Estão previstos, por exemplo, já com obras
em andamento, mais de R$5 bilhões para a Repar,
localizada na cidade de Araucária, a Refinaria Presidente Getúlio Vargas.
No segmento do Programa Cidade Melhor, o PAC
2 reserva ao Paraná R$1 bilhão, para o período de
2011 a 2014, e mais R$750 milhões a partir de 2014.
Do total, cerca de R$1,4 bilhão será destinado a obras
de saneamento.
Aliás, no que se refere a saneamento, levando
também em consideração investimentos desde 2007,
estão sendo realizadas no Paraná, apenas no âmbito
do Ministério das Cidades, 160 ações em mais de 70
diferentes Municípios. Apenas na cidade de Curitiba
são 23 incursões do Governo Federal na área de saneamento, do Ministério das Cidades, o que totaliza
mais de R$300 milhões de investimento somente em
saneamento na cidade de Curitiba, isso sem falar nas
ações de saneamento junto à Funasa, que, desde 2007,
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somam mais de R$280 milhões, sendo cerca de R$1
milhão destinado à cidade de Curitiba.
No eixo Comunidade Cidadã, estão previstos investimentos de quase R$200 milhões, no período de
2011 a 2014. São quase R$24 milhões em 86 Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, distribuídas em mais
de 45 Municípios do Paraná. São cinco unidades em
Cascavel, cinco em Foz do Iguaçu, oito em Londrina,
cinco em Maringá e cinco em Ponta Grossa.
No eixo Comunidade Cidadã, ainda estão previsto outros R$22,2 milhões em 12 Unidades de Pronto
Atendimento, as conhecidas UPAs, sendo uma em
Campo Mourão, duas em Cascavel, uma em Curitiba,
uma em Francisco Beltrão, uma em Londrina, outra em
Paranaguá, outra em Paranavaí, uma em Pato Branco, uma em Ponta Grossa, uma em Telêmaco Borba
e outra na cidade de Toledo.
Serão investimentos, Sr. Presidente, da ordem de
R$88,39 milhões em creches e pré-escolas, em um total
de 87 unidades distribuídas em mais de 60 Municípios.
Destaco as sete unidades em Cascavel, as quatro em
Foz do Iguaçu, seis unidades em Ponta Grossa, outras
sete na cidade de São José dos Pinhais e, com grande
satisfação, celebro a unidade de Ivaiporã, no Vale do
Ivaí. Região, onde tenho uma base política e também
familiares, como meus pais que lá vivem.
Há também, Sr. Presidente, previsão de mais
de R$60 milhões que serão investidos em quadras
esportivas nas escolas e praças de esporte e cultura
em mais de 30 Municípios do Paraná.
Destaco ainda os investimentos exclusivos da
PAC 2 no Paraná, destinados ao eixo Minha Casa Minha Vida, que totalizam, Sr. Presidente, mais de R$6
bilhões. Constroem-se milhares de casas no Paraná
inteiro, diretamente pelo Governo Federal, através de
convênios com as Prefeituras, através de convênios do
Governo Federal com o Governo do Estado do Paraná.
São dezenas de milhares de casas que se constroem no Paraná, e quem paga o subsídio para essas
casas, integralmente, é o Governo Federal. E esses
R$6,1 bilhões são os investimentos do Governo Federal na construção da casa dos cidadãos paranaenses,
entre urbanização de assentamentos precários, financiamento e investimentos no programa propriamente
dito. Enfim, o momento da atual economia brasileira
impõe cuidados e atenção. O PAC 2 é uma alternativa
efetiva do Governo Federal para a indução do crescimento da economia e para a promoção do nosso
desenvolvimento.
É forçoso reconhecer, Sr. Presidente, que alguns
resultados do programa já são visíveis, e os números
previstos ainda por investir são consideráveis e podem
contribuir de forma decisiva para a retomada do cresci-
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mento brasileiro. No Paraná não é diferente. As ações
do PAC 2 são estratégicas e podem ser essenciais para
a dinamização da economia do meu Estado, o Paraná.
É fundamental, Sr. Presidente, trabalharmos em
conjunto com o Governo da Presidente Dilma para garantirmos o sucesso e, sobretudo, a desburocratização
e a agilidade do programa.
Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria de dizer
aos brasileiros, todos que nos assistem e que nos ouvem neste momento, que, com muito orgulho, aceitei
a incumbência de ser um dos membros da comissão
criada para analisar o projeto do novo Código Penal.
Da mesma forma, mencionado aqui desta tribuna
pelo Senador Jorge Viana, entendo que a comunidade
brasileira terá oportunidade de opinar perante esta comissão, nas audiências públicas que iremos fazer pelo
Brasil e aqui no Senado Federal, mas, em especial,
através da comunicação direta com os Senadores da
República, com os membros desta comissão, que pode
ser feita pelos e-mails, pelos telefones, que estão previstos e disponibilizados na página do Senado Federal.
Por fim, Sr. Presidente, faço uma breve reflexão.
Nos ausentaremos por 15 dias, duas semanas, do Senado Federal, no recesso previsto no nosso Regimento,
na nossa Constituição, mas não teremos a oportunidade de tirarmos férias ou descansarmos. Vou andar
o meu Estado, vou visitar dezenas de Municípios. O
meu Estado possui 399 Municípios. Pretendo visitar
um bom percentual desses nos próximos 15 dias. E já
começo amanhã, na cidade de Londrina, passo pela
cidade de Ibiporã, onde faço uma reunião com dezenas de Municípios, vou a Arapongas. No dia seguinte,
a Campo Mourão, a Maringá, a Pitanga, no sábado,
a Ivaiporã. A ideia é passar, pelo menos, por uns 50
Municípios até o término do recesso, quando retomamos os nossos trabalhos e teremos aqui um esforço
concentrado, uma semana sim, uma semana não. Mas
eu pretendo estar todas as semanas em Brasília, pelo
menos, dois dias por semana, para me dedicar às atividades parlamentares de comissões, do Plenário e
também de gabinete.
Eu me despeço da tribuna neste primeiro semestre, agradecendo a atenção de cada um dos Srs.
Senadores e, em especial, do povo brasileiro, que é
o espectador das nossas ações, é o expectador que
espera resultados efetivos do Senado Federal, como
aqueles de que demos sinal aqui na semana passada, que, se precisar, temos a coragem até mesmo de
cassar um Senador.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Prezado Senador Sérgio Souza, V. Exa. tem
dignificado o povo do Paraná, que o trouxe para o Se-
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nado, e o seu Partido, o PMDB, pelo esmero com que
tem realizado o seu trabalho aqui, e hoje, analisando o
PAC 2 e especialmente com todos os investimentos e
programas que estão programados para, com ênfase,
o seu Estado do Paraná, as diversas cidades; também
pelo interesse que demonstra na reforma do Código
Penal, e seu engajamento e sua disposição de agora
visitar os Municípios do Paraná nesses 15 dias.
Eu também tenho visitado inúmeros Municípios
nos últimos finais de semana e vou fazer o mesmo.
Lá no Estado de São Paulo são 642 Municípios, e tenho sido chamado por muitos deles. Mas eu, nesses
15 dias, dias 26 e 27, estarei em Curaçao, na reunião
do Parlatino, pois me convidaram para ali expor como
apresentar, em cada um dos países da América Central e da América Latina, um projeto de lei para instituir uma renda básica de cidadania e como financiar
essa iniciativa.
E gostaria de transmitir a V. Exa., que vai percorrer os Municípios do Paraná, que, para cada candidato
a prefeito, a prefeita e aos vereadores candidatos, me
coloco à disposição, porque tenho estimulado os Municípios brasileiros a fazerem deles próprios exemplos
pioneiros da renda básica de cidadania.
Da mesma maneira que o que é hoje o Bolsa Família se iniciou com experiências municipais ou regionais, no Distrito Federal, em Campinas, Ribeirão Preto
e dezenas de outros, até hoje se constituir no Bolsa
Família, nos 5.525 Municípios brasileiros, é possível,
pois temos a Lei 10.835, de 2004, que prevê que, por
etapas, a critério do Poder Executivo, iremos, um dia,
chegar a pagar uma renda básica incondicional para
toda a população brasileira.
Então, me coloco à disposição dos candidatos
com os quais V. Exa. conversar no Paraná para ajudá-los nessa direção.
E agradeço muito se puder ainda presidir a sessão para que eu possa usar da palavra.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Com muita honra, concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, aquele que defende, em todos
os momentos e em todas as oportunidades, a renda
básica de cidadania.
Ainda hoje ouvi seu pronunciamento, sua fala
no Congresso Nacional no mesmo sentido. Parabéns,
Senador.
V. Exa. tem o prazo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Eu deixo em suas mãos, prezado Senador que ora
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preside nossa sessão, Senador Sérgio Souza, o modelo de projeto de lei que apresentarei em Curaçao,
dias 26 e 27, para os países que compõem o Parlatino, para que cada um possa, respectivamente, em
seu país, seguir o exemplo do Brasil.
E peço, regimentalmente, que depois seja transcrito, ao final do meu pronunciamento, este projeto que
levarei à reunião do Parlatino.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exa. será atendido na forma regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Hoje, Presidente Sérgio Souza, quero prestar uma
homenagem ao nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade e á Feira Literária Internacional de
Paraty, que completou, em 2012, dez anos, reunindo
e aproximando leitores e escritores num dos maiores
eventos culturais do Brasil.
Neste ano, num encontro de rara beleza, Carlos
Drummond de Andrade foi o escritor homenageado
pela Flip, com a exposição “Faces de Drummond”, em
referência ao marco de 110 anos de seu nascimento.
Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira
do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, em 31 de
outubro de 1902, nono filho de Carlos de Paula Andrade, fazendeiro, e de Dona Julieta Augusta Drummond
de Andrade.
Sobre sua origem, questionado, escreveria: “Alguns anos vivi em Itabira, Principalmente nasci em
Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. Noventa
por cento de ferro nas calçadas. Oitenta por cento de
ferro nas almas e esse alheamento do que na vida é
porosidade e comunicação.
Em 1910, Carlos Drummond de Andrade iniciou
o curso primário no Grupo Escolar Dr. Carvalho Brito,
em Belo Horizonte, onde conheceu e iniciou amizade
com Gustavo Capanema, vindo de Pitangui, no interior de Minas Gerais, e Afonso Arinos de Melo Franco.
Em 1918, ingressou como aluno no internato do
Colégio Anchieta da Companhia de Jesus, em Nova
Friburgo, Rio de Janeiro. No final desse ano, é laureado
em “certames literários”, mas, em 1919, é expulso do
Colégio por “insubordinação mental”, após incidente
com o professor de Português. Mais tarde, comentaria
o episódio: “a saída brusca do colégio teve influência
enorme no desenvolvimento de meus estudos e de
toda a minha vida. Perdi a fé. Perdi tempo. E, sobretudo, perdi a confiança na justiça dos que me julgavam”.
Em 1920, Carlos Drummond de Andrade mudou-se com a família para Belo Horizonte e, no ano seguinte, começou a publicar seus primeiros trabalhos
na seção “Sociais” do jornal Diário de Minas. Em 1922,
ganhou 50 mil-réis de prêmio pelo conto “Joaquim no
Telhado”, no concurso Novela Mineira, e passou, tam-
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bém, a publicar seus trabalhos nas revistas Todos e
Ilustração Brasileira.
Em 1924 iniciou correspondência com Manuel
Bandeira e, tendo conhecido Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, no Grande Hotel de
Belo Horizonte, começou a se corresponder, também,
com Mário de Andrade.
Em 1925, concluiu o Curso de Farmácia, da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, mas
não chegou a exercer a profissão, alegando querer
“preservar a saúde dos outros”. Da profissão de farmacêutico, Drummond dizia: “fico apenas na moldura
do quadro de formatura”.
No mesmo ano de 1925, Carlos Drummond de
Andrade casou-se com a senhorita Dolores Dutra de
Morais – companheira de toda a vida – que, segundo
o poeta, foi a “primeira ou segunda mulher a trabalhar
num emprego – foi contadora numa fábrica de sapatos – em Belo Horizonte”.
Em 1927, nasceu seu filho Carlos Flávio, que faleceu meia hora depois, de complicações respiratórias.
Em 1928, nasceu, no dia 4 de março, sua filha
Maria Julieta, que se tornaria sua grande companheira
e confidente ao longo da vida.
Em 1930, publicou seu primeiro livro –- Alguma
Poesia – em edição de 500 exemplares paga por ele
mesmo e, no mesmo ano, assumiu a função de auxiliar no gabinete do Secretário do Interior, Cristiano
Machado e, posteriormente, de seu amigo Gustavo
Capanema, já como oficial de gabinete, quando este
substituiu Machado.
Em 1934, mudou-se para o Rio de Janeiro, com
Dona Dolores e Maria Julieta, para trabalhar como
servidor na chefia de gabinete de Gustavo Capanema,
nomeado novo ministro da Educação e Saúde Pública.
Em Confidência do Itabirano, arrematou:
Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou
funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!
Em 1940, publicou Sentimento do Mundo, em
tiragem de 150 exemplares, distribuídos entre amigos.
Em 1942, a Livraria José Olympio publicou seu
livro Poesias e, na sequência dos anos, Carlos Drummond de Andrade escreveu, segundo bibliografia constante do inventário de seu arquivo: 50 livros de poesias; 14, de crônicas; 7, de contos; 10, de ensaios; 29
livros de antologias e obras em colaboração. Teve suas
obras traduzidas para o alemão, búlgaro, chinês, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano,
latim, norueguês, sueco e theco. Produziu nove livros
do francês e do espanhol e tem um sem número de
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livros, capítulos de livros, dissertações e teses sobre
sua obra.
Mesmo sendo Chefe de Gabinete do Ministro da
Educação, do governo Vargas, Gustavo Capanema,
Carlos Drummond usava suas palavras para desconstruir o capitalismo; mesmo agnóstico, clamava aos céus
para ajudar aos necessitados:
Meu Deus,
só me lembro de vós para pedir,
mas de qualquer modo sempre é uma
lembrança
Desculpai vosso filho, que se veste
de humildade e esperança
e vos suplica: Olhai para o Nordeste
onde há fome, Senhor, e desespero
rodando nas estradas
entre esqueletos de animais.
Drummond foi modernista sem sê-lo. Ele escrevia
em diferentes ritmos. Quem não se lembra de:
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Ou quem não recita a poesia que se tornou canção:
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, Você?
Você que é sem nome,
que zomba dos outros,
Você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
Vale perceber a sensibilidade do poeta, atento
para a vida e para as gentes, com um coração que
não cabia em si.
A décima edição da Festa Literária Internacional
de Paraty marcou a consolidação de um modelo bem
recebido pelo público. Na programação da homenagem
a Carlos Drummond de Andrade, houve leitura de poemas de Drummond na abertura de todas as mesas. Na
Tenda dos Autores aconteceram cenas memoráveis,
como a leitura do “Poema de sete faces” pelo poeta
sírio Adonis, em tradução para o árabe, feita pelo próprio, a partir da versão em francês.
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Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.
O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta
meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabia que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo
se eu me chamasse Raimundo,
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo
mais vasto é meu coração.
Eu não devia te dizer mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.
Este ano, ocorreram 135 eventos em todas as
partes de Paraty, com uma estimativa de 25 mil pessoas, passando pela cidade de Paraty durante a Flip.
O público encontrou na Flip de 2012 uma estrutura diferente das edições anteriores. Desta vez, eu
não pude estar lá, mas pude acompanhar no noticiário o quão vibrante e proveitoso foi para todos que
lá estiveram – e eu espero estar nas próximas feiras
literárias internacionais de Paraty –, no espaço onde
no ano passado havia um corredor institucional com
estandes de patrocinadores do evento, foi criada uma
área livre à beira do Rio Perequê-Açu, ligando as tendas dos autores ao telão.
Entre as mesas que mais empolgaram o público,
estiveram as três em homenagem a Drummond, principalmente a conversa erudita e espirituosa entre os
críticos Alcides Villaça e Antonio Carlos Secchin, na
quinta-feira, e a intervenção comovente do poeta Carlito
Azevedo, que leu um poema inédito em homenagem
a Drummond na abertura da mesa com Eucanaã Ferraz, que começou com um depoimento em vídeo de
Armando Freitas Filho.
Eu só posso cumprimentar os organizadores e
todos aqueles que realizaram com todo o esmero a edi-
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ção de nº 10 da Festa Literária Internacional de Paraty.
O sucesso alcançado em todas as atividades da Flip
e a felicidade ao escolher o poeta Carlos Drummond
de Andrade como homenageado bem retratam o valor
que ele dava ao ato de escrever poesia.
Entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade, e não considero honesto rotular-se de poeta quem apenas verseje por dor
de cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea
tomada de contato com as forças líricas do
mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas
se armam, e um poeta desarmado é, mesmo,
um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às
modas e compromissos.
Por fim, vou me valer da sensibilidade poética de
Manuel Bandeira, para encerrar essas minhas palavras
de cumprimentos à Flip e de homenagem a Carlos
Drummond de Andrade:
Louvo o Padre, louvo o Filho,
O Espírito Santo louvo.
Isto feito, louvo aquele
Que ora chega aos sessent’anos
E no meio de seus pares
Prima pela qualidade:
O poeta lúcido e límpido
Que é Carlos Drummond de Andrade.
[...]
Louvo o Padre, o Filho, o Espírito
Santo, e após outra Trindade
Louvo: o homem, o poeta, o amigo
Que é Carlos Drummond de Andrade
Assim, Presidente Sérgio Souza, quero terminar
com um dos mais belos poemas de Carlos Drummond
de Andrade, um de nossos poetas maiores.
Sentimento do Mundo
Tenho apenas duas mãos e o sentimento do
mundo,
mas estou cheio de escravos,
minhas lembranças escorrem e o corpo transige
na confluência do amor.
Quando me levantar, o céu estará morto e
saqueado,
eu mesmo estarei morto, morto meu desejo,
morto
o pântano sem acordes.
Os camaradas não disseram que havia uma
guerra
e era necessário trazer fogo e alimento.
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Sinto-me disperso, anterior a fronteiras,
humildemente vos peço que me perdoeis.
Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho
desafiando a recordação do sineiro,
da viúva e do microscopista que habitavam
a barraca
e não foram encontrados ao amanhecer
esse amanhecer mais que a noite.
Presidente Sérgio Souza, possam os jovens, mas
também pessoas de todas as idades, desde as crianças até os mais idosos, sempre apreciar, aprender, ler
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os livros de Carlos Drummond de Andrade, apreciar a
forma como ele utilizava, juntava as palavras de nosso
idioma, o Português, e maneira tão bela, a fazer com
que sempre estejamos a nos emocionar com suas
palavras.
Muito obrigado, Carlos Drummond de Andrade!
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)

JULHO

38014 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

783

Julho de 2012

784

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

JULHO
38015

JULHO

38016 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

785

Julho de 2012

786

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

JULHO
38017

JULHO

38018 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Parabéns, Senador Eduardo Suplicy. Quanta
honra para este Senado Federal encerrar os trabalhos
do primeiro semestre com uma poesia cantada, em
alto e bom som, por V. Exa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Hoje, como já anunciado, é o último dia de
nossos trabalhos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pedirei para transcrever, se V. Exa. puder.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exa. será atendido na forma regimental, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 136, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 563, 2009.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 136/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 11 de julho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno do
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão, em turno suplementar, adotou definitivamente a Emenda nº 1–CE–CAS (Substitutivo) ao
Projeto de Lei do Senado nº 563, de 2009, de autoria
da Senadora Rosalba Ciarlini, que altera a Lei nº 3.857,
de 22 dezembro de 1960, para dispor sobre o exercício
da profissão de Compositor, e dá outras providências.
Respeitosamente, Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Com referência ao Ofício nº 136, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 135, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 412, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 135/2012–PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 11 de julho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão,
em turno suplementar, adotou definitivamente a Emenda
nº 1–CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº
412, de 2011, de autoria do Senador Eduardo Amorim,
que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências,
para incluir no campo de atuação do SUS a execução de
campanhas sociais voltadas a promoção da saúde mental.
Respeitosamente, Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Com referência ao Ofício nº 135, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 412, de 2011, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 228 e
230, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 410,
de 2009; e 298, de 2006, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OF.228/2012/CAE
Brasília, 10 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 410 de 2009, que
“eleva para cinquenta por cento, nos anos-calendário
de 2010, 2011 e 2012, o limite previsto nos arts. 15
e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para a
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, com as Emendas nºs 1, 2 e 3–CAE.
Atenciosamente, Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
OF.230/2012/CAE
Brasília, 10 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 298 de
2006, que “acrescenta art. 48–A à Lei nº 10.931, de 2
de agosto de 2004, para permitir refinanciamento de
saldo de financiamento imobiliário com interveniência
de novo agente financeiro credor”.
Atenciosamente, Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Com referência aos Ofícios nºs 228 e 230,
de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
963 a 965, de 2012, da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, que
concluem pelo arquivamento da Mensagem nº 35, de
2012; e do Ofício nº S/3, de 2012, respectivamente.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Sra. Senadora Angela Portela e os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Cícero Lucena, Alvaro
Dias, Flexa Ribeiro e Mário Couto enviaram discursos
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210,
do Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sras. e Srs. Senadores, no
próximo dia 23, uma comitiva do Ministério das Minas e
Energia (MME) visitará o município de Uiramutã, localizado
na reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima,
para discutir com autoridades locais e lideranças indígenas
um modelo de energia elétrica para o município.
O diretor do Comitê Nacional do Programa “Luz para
Todos”, do MME, senhor Aurélio Pavão de Farias, representará o governo federal, que, atendendo nosso pedido,
agendou esta visita.
É grande a expectativa que agita os habitantes daquela localidade, a maioria de origem indígena, e que há
muito anseia por este encontro entre o governo federal e
os dirigentes locais, para tratar de tão importante assunto.
Refiro-me, precisamente, à desativação dos sistemas
instalados em localidades atendidas pelo Programa “Luz
para Todos”, que foram recolhidos aos almoxarifados, devido à falência das baterias, instaladas há mais de 5 anos.
De acordo com levantamento feito no ano passado, pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) e a
Coordenação dos Povos Indígenas dos Ingaricó (COPING), existiam cerca de 70 escolas dentro da Raposa
Serra do Sol, que estavam funcionando sem energia
elétrica. A mesma situação enfrentavam os postos de
saúde daquela cidade.
Todo este estado de coisas deve-se à desativação do Programa “Luz para Todos”. Por várias vezes,
o CIR e a COPING procuraram nosso gabinete para
pedir apoio no sentido de somarmos esforços na busca da instalação da energia elétrica, para garantir à
população o funcionamento das escolas e dos postos
de saúde, principalmente.
O Comitê Gestor do ‘Luz Para Todos’ no Estado
vem trabalhando em todos os municípios, com vistas
a solucionar o problema de falta de energia elétrica.
No caso de Uiramutã, como nos relatou o coordenador
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estadual do programa, Senhor José Pinheiro Cordeiro,
as tentativas buscadas para a instalação de minicentrais hidrelétricas no município foram de encontro a
questões legais e técnicas.
Fato é que, há muito tempo, estamos a fazer
gestões junto ao governo federal para tirarmos aquela
população da escuridão. Quando estava na Câmara
dos Deputados, e também no ano passado, já atuando
nesta Casa, enviei ofícios aos ministros Edison Lobão,
de Minas e Energia, e Gleisi Hoffmann, ministra-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, bem como
ao Diretor do Comitê Nacional do Programa “Luz para
Todos”, Aurélio Pavão de Farias e, ainda, ao então
Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI),
Márcio Meira, tratando dessa questão.
Nos ofícios, chamamos a atenção para a situação
em que se encontra a população de Uiramutã, especialmente as comunidades indígenas, desde a retirada
dos posseiros da Raposa Serra do Sol, com o processo
de homologação da demarcação desta área e solicitei
a instalação dos sistemas desativados.
Ainda na semana passada, estive reunida em
audiência com a atual presidente da Funai, senhora
Marta Maria do Amaral Azevedo, oportunidade em que
tratamos desta questão. A nova presidente demonstrou
interesse em acompanhar todo o processo de discussão sobre o ‘Luz Para Todos’ em Uiramutã.
Entendo que, para fazer valer seu objetivo de universalizar o acesso à energia elétrica em nosso país,
o ‘Luz Para Todos’, um dos mais relevantes programas
sociais em execução no Brasil, que resgatou milhões
de brasileiros das trevas precisa atender à demanda
de Roraima, que ora relatamos.
Alimentamos, portanto, a expectativa de que essa
oportunidade está mais perto de chegar. A reunião do
dia 23 do corrente será um momento ímpar de o governo fazer os devidos reparos nas falhas existentes na
execução do Programa Luz Para Todos, em Roraima.
Srs. Senadores, o acesso a bens materiais como energia elétrica é um direito básico de cada cidadão. Direito este,
que as comunidades indígenas vêm tendo como usufruir.
E, diga-se, no caso da população indígena, o
acesso à energia elétrica não se restringe a um usufruto, mas, também, à ampliação de acesso a outras
iniciativas econômicas e culturais, capazes de mudar
suas condições de renda e de vida.
Resumidamente falando, reativar o sistema e garantir àquela população o Programa ‘Luz Para Todos’,
faz-se urgente.
Era o que tinha para registrar hoje.
Muito obrigada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
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sidente, Sras. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro da matéria intitulada, “A
montanha que só pariu ratos”, publicada pela revista
Veja em sua edição de 27 de junho de 2012.
A matéria destaca a trapaça eleitoral que resultou na denúncia contra um grupo de petistas rasos, os
chamados “aloprados”, que ainda não foi totalmente
esclarecida.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro do editorial intitulado, “As investidas da tigrada”,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo no dia 02 de
julho de 2012.
O editorial destaca a vingança praticada por políticos aliados da presidente Dilma ao emplacar projetos
que inflam o gasto público, em resposta a resistência
do governo em liberar para esses aliados verbas, cargos e participação nas decisões.
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Como último assunto, gostaria de fazer o registro
da matéria intitulada, “Mensalão definirá crimes financeiros”, publicado pelo jornal Valor Econômico em sua
edição de 02 de julho de 2012.
A matéria destaca a importância do processo
do mensalão, que será julgado pelo Supremo Tribunal
Federal que decidirá a responsabilidade pelo crime de
lavagem de dinheiro e suas implicações.
Sr Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “Casa da Moeda
ou da mãe Joana?”, publicado no jornal O Estado de
S. Paulo em sua edição de 07 de fevereiro de 2012.
O editorial destaca que todos ficaram mal no
bate-boca sobre a nomeação do último presidente da
Casa da Moeda, Luiz Felipe Martins, demitido depois
de denúncias sobre movimentação de recursos em
paraísos fiscais.
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Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Senhores Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro da matéria intitulada, “Mensalão
precisa ser julgado logo, diz Peluso”, publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 17 de abril
de 2012.
A matéria destaca que Peluso reclama da falta de
ministros na decisão de questões cruciais, mas afirma
que nunca pressionou presidentes.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro da matéria intitulada, “Comissão de ética decide
investigar Pimentel”, publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo em sua edição de 14 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que atividade privada de ministro levantou suspeita de tráfico de influência.
Como último assunto, gostaria de fazer o registro
da matéria intitulada, “Mantega recorre e apuração é
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suspensa”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
em sua edição de 03 de abril de 2012.
A matéria destaca que o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, reclamou ao STF e conseguiu suspender uma investigação por suspeita de improbidade
administrativa. Após liminar, procuradoria espera Supremo decidir foro para apurar se o ministro foi omisso
em relação a denúncia na Casa Moeda.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Punição demorada”, publicada pela revista IstoÉ em sua edição de 15 de
fevereiro de 2012.
A matéria destaca que o ex-presidente da Casa da
Moeda se favoreceu com a lentidão das investigações
no Brasil e durante pelo menos dois anos incrementou
um golpe denunciado por IstoÉ em 2010.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Aloprado volta
à cena para disputar eleição”, publicada pelo jornal O
Globo em sua edição de 12 de abril de 2012.
A matéria destaca que quase seis anos depois de
ser um dos protagonistas do escândalo dos aloprados,
Hamilton Lacerda vai tentar retornar à carreira política.
Como último assunto, gostaria de fazer o registro
da matéria intitulada, “Espiões vermelhos”, publicada
pela revista Veja em sua edição de 18 de abril de 2012.

Quarta-feira 18

JULHO
38091

A matéria destaca que o Ministério Público descobriu que o governo petista de Brasília criou uma repartição para investigar aliados, adversários políticos,
promotores e jornalistas.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Hoje é o último dia dos nossos trabalhos deste
primeiro semestre do ano de 2012. É tempo de agradecer a todos e a todas. Agradeço às nossas famílias,
que tiveram paciência com a nossa ausência no dia a
dia dos nossos lares, onde deixamos nossas esposas.
No meu caso, agradeço à minha esposa Élide, e ao
meu filho João Victor, de apenas três anos. Agradeço
aos familiares todos, aos servidores do Senado Federal, aos servidores dos escritórios dos Estados. Em
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nome do meu chefe de gabinete, Haroldo Rabello, e
de Wilson Lipski, coordenador do meu escritório lá no
Paraná, agradeço a todos os servidores do Senado
Federal, aqui no Senado, e também àqueles que nos
assessoram em nossos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Declaro, às 22 horas do dia 17 de julho de
2012, encerrada a presente sessão.
Um boa noite a todos!
(Levanta-se a sessão às 22 horas.)
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0LVVmRSROtWLFDRXFXOWXUDOGHLQWHUHVVHSDUODPHQWDU



5HSUHVHQWDomRGD&DVDRXPLVVmRQR3DtVRXQRH[WHULRUDXWRUL]DGRSHOR3UHVLGHQWHGR6HQDGRRXSHOD&RPLVVmRGH



/LFHQoDSDUDWUDWDPHQWRGHVD~GHH



/LFHQoDSDUDWUDWDUGHLQWHUHVVHVSDUWLFXODUHV
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D
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$XWRU

'DWDGD
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$OYDUR'LDV



3(&

$FUHVFHQWDRLQFLVR9,,,$DRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDPRGLILFDU
DVLVWHPiWLFDGHFREUDQoDGRLPSRVWRVREUHRSHUDo}HVUHODWLYDVjFLUFXODomRGH
PHUFDGRULDVHVREUHSUHVWDo}HVGHVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHLQWHUHVWDGXDOH
LQWHUPXQLFLSDOHGHFRPXQLFDomRLQFLGHQWHVREUHDVRSHUDo}HVHSUHVWDo}HV
UHDOL]DGDVGHIRUPDQmRSUHVHQFLDOHTXHGHVWLQHPEHQVHVHUYLoRVDFRQVXPLGRU
ILQDOORFDOL]DGRHPRXWUR(VWDGR

'HOFtGLRGR
$PDUDO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

6pUJLR&DEUDO



3DXOR3DLP



$RDUTXLYR7RWDO
3UHMXGLFDGD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3(&

$OWHUDRVDUWVHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDHVWDEHOHFHURYRWRDEHUWR
QRVFDVRVHPTXHPHQFLRQDWHUPLQDQGRFRPRYRWRVHFUHWRGRSDUODPHQWDU
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VHFUHWRSDUODPHQWDU

3(&

$OWHUDRVLQFLVRV9,,H9,,,GRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDGLVSRU
VREUHDDOtTXRWDLQWHUHVWDGXDOGR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HV5HODWLYDVj&LUFXODomR
GH0HUFDGRULDVHVREUH3UHVWDo}HVGH6HUYLoRVGH7UDQVSRUWH,QWHUHVWDGXDOH
,QWHUPXQLFLSDOHGH&RPXQLFDomRTXDQGRDRSHUDomRRXDSUHVWDomRRFRUUHUQR
kPELWRGRFRPpUFLRHOHWU{QLFR

/XL]+HQULTXH
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DOtTXRWDLQWHUHVWDGXDOGR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HV5HODWLYDVj&LUFXODomRGH
0HUFDGRULDVHVREUH3UHVWDo}HVGH6HUYLoRVGH7UDQVSRUWH,QWHUHVWDGXDOH
,QWHUPXQLFLSDOHGH&RPXQLFDomRQDVRSHUDo}HVHSUHVWDo}HVGHVHUYLoRV
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SUHVHQFLDLVGRVLVWHPD8QLYHUVLGDGH$EHUWDGR%UDVLOQDDVVLVWrQFLDILQDQFHLUDGR
3URJUDPD'LQKHLUR'LUHWRQD(VFRODDOWHUDD/HLQGHGHMXQKRGH
SDUDFRQWHPSODUFRPUHFXUVRVGR)81'(%DVLQVWLWXLo}HVFRPXQLWiULDVTXHDWXDP
QDHGXFDomRGRFDPSRDOWHUDD/HLQGHGHMXQKRGHSDUDGLVSRU
VREUHDDVVLVWrQFLDILQDQFHLUDGD8QLmRQRkPELWRGR3URJUDPDGH$SRLRDRV
6LVWHPDVGH(QVLQRSDUD$WHQGLPHQWRj(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV
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&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVGR,QVWLWXWR(YDQGUR&KDJDVGR&HQWUR1DFLRQDO
GH3ULPDWDVGD)XQGDomR2VZDOGR&UX]GR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD(FRQ{PLFD
$SOLFDGDGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGR6HJXUR6RFLDOGD6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV
3ULYDGRVGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HWURORJLD4XDOLGDGHH7HFQRORJLDGD
6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDOGH3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDUGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
(VWXGRVH3HVTXLVDV(GXFDFLRQDLV$QtVLR7HL[HLUDGR)XQGR1DFLRQDOGH
'HVHQYROYLPHQWRSDUDD(GXFDomRGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH2EUDV&RQWUDDV
6HFDVGR6HUYLoR([WHULRU%UDVLOHLURGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH7XULVPRGD
6XSHULQWHQGrQFLDGD=RQD)UDQFDGH0DQDXVGRH[7HUULWyULRGH)HUQDQGRGH
1RURQKDHGR0LQLVWpULRGD)D]HQGDVREUHRVRFXSDQWHVGHFDUJRVGH0pGLFRGR
3RGHU([HFXWLYRGHFDUJRVGH(VSHFLDOLVWDHP,QIUDHVWUXWXUD6rQLRUGHFDUJRVGH
$JHQWHGH&RPEDWHjV(QGHPLDVHGHFDUJRVGDVFDUUHLUDVGH0DJLVWpULR6XSHULRUH
GR(QVLQR%iVLFR7pFQLFRH7HFQROyJLFRGH$QDOLVWDGH,QIUDHVWUXWXUDGH&LrQFLDH
7HFQRORJLDGH7HFQRORJLD0LOLWDUGH'HVHQYROYLPHQWRGH3ROtWLFDV6RFLDLVHGH
)LQDQoDVH&RQWUROHVREUHDVJUDWLILFDo}HVHDGLFLRQDLVTXHPHQFLRQDHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV
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PpGLDVQDFLGDGHGH$OHJUHWH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2,&$78/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3HQiSROLV
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',23217$/'2
75,Æ1*8/20,1(,52/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
RQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH,WXUDPD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',28,5$3858/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3DVVR
)XQGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(È*8$6$17$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGHÈJXD6DQWD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5È',2',)862
&8/785$/(&2081,7È5,$$0,*26'(&27,325SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&RWLSRUm(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',2
&$0$48(16(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH&DPDTXm(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$0$,6
&,'$'$1,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
/LYUDPHQWRGH1RVVD6HQKRUD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/(('8&$7,9$
'(68668$3$5$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6XVVXDSDUD(VWDGRGR3LDXt

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(
0,5$662/'¶2(67(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH0LUDVVROG¶2HVWH(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2/,%(5'$'('(&8/785$
(&2081,&$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6HEHUL(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$0$6$662&,$d2'26025$'25(6
($0,*26'26(552SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH6HUUR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2585$/'(
783$&,*8$5$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH7XSDFLJXDUD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/62&,$/('(
5$',2',)8620217(&$50(/2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR-RVpGRV$XVHQWHV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2%2168&(662/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
3RPEDO(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$('(
$03$5262&,$/'(%2035,1&Ë3,2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%RP3ULQFtSLR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

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



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj2',È5,25È',2(7(/(9,62
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH5LEHLUmR3UHWR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',25$,2'(62/)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&DQiSROLV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRDR6,67(0$0$5$1+(16('(
5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH6mR/XtV(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2)0'(32572'$)2/+$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&ULVWLQiSROLV(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj&5,6725(,&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
'RPLQJRVGR1RUWH(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(678',265(81,'26/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH1RVVD
6HQKRUDGR6RFRUUR(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$%(,-$)/25'(
5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH0LVVmR9HOKD(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7/&2081,&$d2/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH$UDPDUL
(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2)032572'$)2/+$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,WDEDLDQLQKD(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2,*8$7(0,/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH0RJLGDV
&UX]HV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'(&21&Ï5',$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH&RQFyUGLD(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d235,1&(6$'(62
%(51$5'2'2&$032SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH6mR%HUQDUGRGR&DPSR(VWDGRGH6mR3DXOR


&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/(
%(1(),&(17('(;$1;(5Ç6&SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH;DQ[HUr(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD


&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&5,672
/$-,1+(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
/DMLQKD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',26$1+$8È)0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH0DUL(VWDGR
GD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(%581Ï32/,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%UXQySROLV(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
/0:(67)È/,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
:HVWIiOLD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',262&,('$'('(
)5,%85*2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH)ULEXUJR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(3$8/2
%(172SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DXOR
%HQWR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2-8$=(,52/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH-XD]HLUR
(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'266(59,'25(6'2
75$163257($/7(51$7,92('(%$,5526'2081,&Ë3,2'(1292*$0$
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH1RYR*DPD(VWDGR
GH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(',)8625$
3,80+,(16('(5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
VRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3LXPKL(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(&2081,&$d2
,17(51$&,21$//7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH9LOD0DULD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',221'$68/)067e5(2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH&DUPRGR5LR&ODUR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj7(032)0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH)RUWDOH]D
(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(025$'25(6(
$0,*26'2-$5',0/$*2$129$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH/LPHLUD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$5(1$6&(5
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH5LRGDVSHGUDV
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172&8/785$/($57Ë67,&2'(0$5,$1$3,0(17(/SDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH0DULDQD3LPHQWHO(VWDGR
GR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&+$021,;/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH0RJL0LULP
(VWDGRGH6mR3DXOR

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2(7(/(9,62
('8&$7,9$'23$5$1ÈSDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQV
QDFLGDGHGH&XULWLED(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',23,$7'(6$/9$'25
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH6DOYDGRU(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2(;&/86,9$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&XULWLED(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj625$/,62&,('$'('(5$',2',)862
/,725Æ1($/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH(QWUH5LRV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$5($/'(&2081,&$d®(6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH,ELUDSLWDQJD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',23,21(,5$'(
)2548,/+$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH)RUTXLOKD(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj',)8625$5È',2'(
&$-$=(,5$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH&DMD]HLUDV(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d20$1$1&,$/'$6È*8$6
48(17(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DOGDV
1RYDV(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172$57Ë67,&2(&8/785$/'($)8È$6&2$SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$IXi(VWDGRGR3DUi



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj8/75$5$',2',)862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
5LR*UDQGH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',279'2$0$=21$6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH%RD
9LVWD(VWDGRGH5RUDLPD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj/$*2$5$',2',)862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
%DUUDGR5LEHLUR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$'(&2081,&$d2(
38%/,&,'$'(%85,7,/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%XULWLUDPD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$&$1*8d8'(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH&DQJXoX(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO


&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj3$/0,7$/)067(5(2/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3DOPLWDO
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj&5,6725(,&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWD
7HUHVD(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj1266$5È',2'(7(5(6,1$)0/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$EDGLkQLD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',248,;(/Ð)0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH4XL[HO{
(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj&$%/(/,1.23(5$'25$'(6,1$,6'(
79$&$%2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH-DPEHLUR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7,38$1$)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH$QJLFDO(VWDGRGD
%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

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

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj&+$3$'$5$',2',)862/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$QGDUDt(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)862'(
,7$%,5,72/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH,WDELULWR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj$1'5(1(,&$51(,52'($5$Ò-2(&,$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH6DQWDOX](VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj*72//7(/(&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3DUDtVRGR1RUWH(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj3/865$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH;DQJULOi
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj/,165È',2&/8%(/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH/LQV(VWDGR
GH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',268%$e/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH)HLUD
GH6DQWDQD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj&$0$5*2(9$66$/,(035(6$'(
5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH&DPSLQDVGR6XO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj&2081,'$'()$0(16('(5È',2SDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH)DPD(VWDGRGH0LQDV
*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
('8&$d2(&8/785$'(5È',2125'(67()0$&(&5$1SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%RP-HVXV(VWDGRGR5LR*UDQGH
GR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2$78$/*8$,5$&È'(
0$1'$*8$5,/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLD
QDFLGDGHGH0DQGDJXDUL(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
3$8/$)5(,7$6$5&2)5(,7$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DXOD)UHLWDV(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/5È',2
&2081,'$'()05$',2&20SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH3HORWDV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$
5(63/(1'25/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH5HVSOHQGRU(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

3'6

(PHQWD

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$35,1&(6$
'$/$*2$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3HORWDV
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO



888
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JULHO
Quarta-feira 18
29

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$5È',2
020(172)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
2VyULR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',262&,('$'(',)8625$
$92='(%$*e/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH%DJp(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7(/(9,62,&$5$Ë/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH0DULQJi(VWDGR
GR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/=21$68//,%(5'$'()0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DWR%UDQFR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2%$55(726/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&ROLQD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$*2,6'(5$',2',)862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
6mR-RVpGR5LR&ODUR(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$1266$
6(1+25$'2&$502'(26&$5%5(66$1(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH2VFDU%UHVVDQH(VWDGRGH6mR3DXOR


&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

(GXDUGR%UDJD



&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



0DWpULD

(PHQWD

0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

356

$OWHUDGLVSRVLWLYRVGD5HVROXomRQGHGR6HQDGR)HGHUDOQRLQWXLWRGH
DSULPRUDUSURFHGLPHQWRVGDLQVWUXomRGHRSHUDo}HVGHFUpGLWRHFRQFHVVmRGH
JDUDQWLDV

356

$XWRUL]DR(VWDGRGR7RFDQWLQVDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORU
GHDWp86 TXDUHQWDPLOK}HVHTXDWURFHQWRVHWULQWDHXPPLO
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 
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0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

356

$XWRUL]DDFRQWUDWDomRGHRSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD5HS~EOLFD
)HGHUDWLYDGR%UDVLOHQWUHD&RPSDQKLD(VWDGXDOGH'LVWULEXLomRGH(QHUJLD
(OpWULFD&((('HR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR%,'QRYDORUGH
DWp86 FHQWRHWULQWDPLOK}HVTXLQKHQWRVHFLQTXHQWDHVHLVPLOH
VHLVFHQWRVHFLQTXHQWDGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD GHVWLQDGRVD
ILQDQFLDUSDUFLDOPHQWHR3URJUDPDGH([SDQVmRH0RGHUQL]DomRGR6LVWHPD
(OpWULFRGD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH3RUWR$OHJUHHGDÈUHDGH$EUDQJrQFLDGR
*UXSR&(((3Uy(QHUJLD56

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XODFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQR
FRPJDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH
'HVHQYROYLPHQWR %,5' QRYDORUGHDWp86 TXDWURFHQWRVH
RLWHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH
'HVHQYROYLPHQWR %,5' QRYDORUGHDWp86 VHLVFHQWRVPLOK}HV
GHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR3DUiDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD
8QLmRFRPD$JrQFLDGH&RRSHUDomR,QWHUQDFLRQDOGR-DSmR -,&$ QRYDORUGHDWp
< GH]HVVHLVELOK}HVTXDWURFHQWRVHRQ]HPLOK}HVGHLHQHV
MDSRQHVHV 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR0XQLFtSLRGH$SDUHFLGDGH*RLkQLD(VWDGRGH*RLiVDFRQWUDWDU
RSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD8QLmRFRPR&RUSRUDomR$QGLQDGH
)RPHQWR &$) QRYDORUGHDWp86 WULQWDHFLQFRPLOK}HVGH
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

'HFUHWDDSHUGDGRPDQGDWRGR6HQDGRU'HPyVWHQHV/i]DUR;DYLHU7RUUHV

&RQVHOKRGH
eWLFDH'HFRUR
3DUODPHQWDU



356

$XWRUL]DR(VWDGRGD3DUDtEDDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR)XQGR,QWHUQDFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR$JUtFROD ),'$ QRYDORU
GHDWp6'5 GH]HVVHLVPLOK}HVVHVVHQWDHTXDWURPLORLWRFHQWRVH
VHWHQWDHVHLVGLUHLWRVHVSHFLDLVGHVDTXH 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV
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JDUDQWLDGD8QLmRFRPD&RUSRUDomR$QGLQDGH)RPHQWR &$) QRYDORUWRWDOGH
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$FRPSDQKDPHQWRGDV2EUDVGD8VLQDGH%HOR0RQWHQDFLGDGHGH$OWDPLUD3$
FRPDUHDOL]DomRGHUHXQL}HVHGLOLJrQFLDVHP$OWDPLUDH9LWyULDGR;LQJXQR
HVWDGRGR3DUi

'HOFtGLRGR
$PDUDO
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&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR
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&OpVLR
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+XPEHUWR
&RVWD
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SDUDQDTXDOLGDGHGHPHPEURGD6XEFRPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWRGDV2EUDV
GD8VLQD+LGUHOpWULFDGH%HOR0RQWHGD&RPLVVmRGH0HLR$PELHQWH'HIHVDGR
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PXQLFtSLRVGH$OWDPLUDH9LWyULDGR;LQJXQR3DUi

,YR&DVVRO
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0HVD
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*LP$UJHOOR
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-RVp3LPHQWHO
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5HTXHUQDIRUPDGRGLVSRVWRQRFDSXWGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODWUDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGR 3/6 Q
GHH3/6QGHFRPR3/6QGH3/6QGHH
3/6QGH (VWH~OWLPRMiWUDPLWDQGRHPFRQMXQWRFRPRVVHJXLQWHV3/6
QGH3/6QGHH3/6QGH 

-RVp3LPHQWHO
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6ROLFLWDHPDGLWDPHQWRDR546DDOWHUDomRGRSHUtRGRGHOLFHQoDGRV
WUDEDOKRVGD&DVD

'HOFtGLRGR
$PDUDO
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5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOOLFHQoDSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDSDUDSDUWLFLSDUGH
DXGLrQFLDS~EOLFDGD&30,GD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUDUHDOL]DUVHQRGLDGH
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LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUD
DXVHQWDUVHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHDJRVWRGHSDUDSDUWLFLSDUQD
TXDOLGDGHGHSUHVLGHQWHGR*UXSR%UDVLOHLURGR3DUODWLQRHYLFHSUHVLGHQWHGR
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FLGDGHGH&XHQFD(TXDGRU

)OH[D5LEHLUR
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5HTXHUHPQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUHDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVj
IDPtOLDHDR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURSHORIDOHFLPHQWRGR&$5'($/'20
(8*Ç1,2'($5$Ò-26$/(6

*DULEDOGL
$OYHV
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6ROLFLWDXUJrQFLDSDUDR3/&

/LGHUDQoDV
3DUWLGiULDVH
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3DXOR%DXHU
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GR6HQDGR)HGHUDOQRVGLDVHGHMXOKRGHSDUDSDUWLFLSDUFRPR
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H[LVWrQFLDHPGHMXOKRGH

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9272
'($3/$862DRSURJUDPD)25d$-29(0%5$6,/TXHDWUDYpVGHDWLYLGDGHV
HGXFDFLRQDLVSURILVVLRQDOL]DQWHVHVSRUWLYDVHFXOWXUDLVDWHQGHPDLVGHWUH]HQWRV
PLOMRYHQVHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO

(GXDUGR
/RSHV



894
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JULHO
Quarta-feira 18
35

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWLQF,,HDUWLQF,GR5,6) 7RWDO
0DWpULD
546

(PHQWD
5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQR5,6)DUW,DUHWLUDGDHPGHILQLWLYRGR3/6Q
GH&RPSOHPHQWDUGHVXDDXWRULD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

%ODLUR0DJJL



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

+XPEHUWR
&RVWD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

,YR&DVVRO



5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

546

(PHQWD
5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,DOtQHDFLWHPGR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR6HQDGR)HGHUDOTXHVREUHR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHVHMD
RXYLGDWDPEpPD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRVH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDDOpP
GDVFRPLVV}HVFRQVWDQWHVQRGHVSDFKRLQLFLDO 23/&GHWUDPLWDHP
FRQMXQWRFRPR3/6GH 

3XEOLFDGD7RWDO
0DWpULD
546

(PHQWD
6ROLFLWDTXHVHMDGHVFRQVLGHUDGDOLFHQoDGRVWUDEDOKRVFRQFHGLGDSDUDSDUD
SDUWLFLSDUGHGLOLJrQFLDQRGLD
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0DWpULD5HTXHULPHQWRGH/LFHQoD7RWDO
$UWV VHP{QXV ,H,,
546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$8725
)UDQFLVFR'RUQHOOHV
/REmR)LOKR
0iULR&RXWR
%HQHGLWRGH/LUD
0DUWD6XSOLF\
*DULEDOGL$OYHV
&tFHUR/XFHQD
-D\PH&DPSRV
$OIUHGR1DVFLPHQWR
3DXOR%DXHU
9DOGLU5DXSS
(GXDUGR$PRULP
-RVp$JULSLQR
0DULDGR&DUPR$OYHV
/~FLD9kQLD
-RUJH9LDQD
'HOFtGLRGR$PDUDO
&LUR1RJXHLUD
3DXOR'DYLP
+XPEHUWR&RVWD
=H]H3HUUHOOD
0DJQR0DOWD
$UPDQGR0RQWHLUR
,QiFLR$UUXGD
0R]DULOGR&DYDOFDQWL
5HQDQ&DOKHLURV
(XQtFLR2OLYHLUD
)HUQDQGR&ROORU
&OpVLR$QGUDGH
/~FLD9kQLD
0iULR&RXWR
-RmR&DSLEHULEH
-RmR&DSLEHULEH
.iWLD$EUHX
&OpVLR$QGUDGH
)HUQDQGR&ROORU
-RVp$JULSLQR
&LUR1RJXHLUD
9DQHVVD*UD]]LRWLQ
%ODLUR0DJJL
.iWLD$EUHX
(GXDUGR%UDJD
/~FLD9kQLD
3DXOR3DLP
-RmR&DSLEHULEH
-RmR&DSLEHULEH
)HUQDQGR&ROORU
,YR&DVVRO
,QiFLR$UUXGD
&tFHUR/XFHQD
$pFLR1HYHV
)UDQFLVFR'RUQHOOHV
/XL]+HQULTXH
$UPDQGR0RQWHLUR
3DXOR'DYLP
0DJQR0DOWD
9DQHVVD*UD]]LRWLQ
-D\PH&DPSRV
:HOOLQJWRQ'LDV
(XQtFLR2OLYHLUD

5,6)

,,













,,





















,,
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,,













,,





3(5Ë2'2
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H








D





D
D
D



H


D


D

H










D
H




),1$/,'$'(
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD6D~GH
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

$8725
+XPEHUWR&RVWD
0DUWD6XSOLF\
&ORYLV)HFXU\
&ORYLV)HFXU\
0DULDGR&DUPR$OYHV
,QiFLR$UUXGD
'HOFtGLRGR$PDUDO
)UDQFLVFR'RUQHOOHV
0iULR&RXWR
(GXDUGR$PRULP
3DXOR'DYLP
(GXDUGR/RSHV
9DOGLU5DXSS
0DUWD6XSOLF\
$OIUHGR1DVFLPHQWR
5LFDUGR)HUUDoR
-D\PH&DPSRV
9DQHVVD*UD]]LRWLQ
.iWLD$EUHX
&OpVLR$QGUDGH
3DXOR3DLP
/REmR)LOKR
/REmR)LOKR
.iWLD$EUHX
+XPEHUWR&RVWD
,YR&DVVRO
/REmR)LOKR
/REmR)LOKR
,YR&DVVRO
:HOOLQJWRQ'LDV
-DGHU%DUEDOKR

5,6)

,,
,,


















,,
,,



,,
,,




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5HQDQ&DOKHLURV
:HOOLQJWRQ'LDV
$VVLV*XUJDF]
(GXDUGR%UDJD
5HQDQ&DOKHLURV
(GXDUGR$PRULP
(GXDUGR$PRULP
(GXDUGR$PRULP
&tFHUR/XFHQD
,QiFLR$UUXGD
,QiFLR$UUXGD
-RmR5LEHLUR
$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD
%ODLUR0DJJL
3HGUR6LPRQ
'HOFtGLRGR$PDUDO
5HQDQ&DOKHLURV
+XPEHUWR&RVWD
*LP$UJHOOR
)HUQDQGR&ROORU
6pUJLR3HWHFmR
&DVLOGR0DOGDQHU
-DUEDV9DVFRQFHORV
=H]H3HUUHOOD
:HOOLQJWRQ'LDV
/~FLD9kQLD
6pUJLR3HWHFmR
&ULVWRYDP%XDUTXH
&ULVWRYDP%XDUTXH
&tFHUR/XFHQD
0DUWD6XSOLF\



,,


,












,,



,









0

$OIUHGR1DVFLPHQWR



3(5Ë2'2


D
D
























D

H
H
HH













H









D


H

D
H
D
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),1$/,'$'(
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD6D~GH
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD6D~GH
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
5HWLUDGDGR5HTXHULPHQWR
0  
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
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$8725
9LWDOGR5rJR
9DQHVVD*UD]]LRWLQ
0iULR&RXWR
(GXDUGR/RSHV
)UDQFLVFR'RUQHOOHV
3DXOR%DXHU
-D\PH&DPSRV
*DULEDOGL$OYHV
$pFLR1HYHV
0DJQR0DOWD
0DULDGR&DUPR$OYHV
0DUWD6XSOLF\
3DXOR'DYLP
+XPEHUWR&RVWD

5,6)
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$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL

Resenha
D

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

Quantidade

&RQMXQWD



&RQMXQWD6ROHQH



Total

03

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
Apreciadas

Quantidade

3/1 DSURYDGRV 



351 DSURYDGR 



5HWLILFDo}HV DSURYDGDV 



Total

09

Resenha Consolidada
D


6HVV}HV&RQMXQWDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
Tipo de sessão

Quantidade

&RQMXQWD



&RQMXQWD6ROHQH



Total

16
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6HVV}HV5HDOL]DGDV
D
Sessão

Data/Hora/Local

Finalidade

&RQMXQWD6ROHQH

jVKRUDV
3OHQiULRGR6HQDGR)HGHUDO 

'HVWLQDGDDFRPHPRUDUR'LDLQWHUQDFLRQDOGR&RRSHUDWLYLVPR

&RQMXQWD

jVKRUDV
3OHQiULRGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV 
jVKPLQ
VXVSHQVDjVKPLQ±
UHDEHUWDHPjV
KPLQ
3OHQiULRGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV 

'HVWLQDGDj OHLWXUDHDSUHFLDomRGHH[SHGLHQWHVHjGHOL EHUDomRGH3URMHWRVGH
/HLG R& RQJUHVVR1 DFLRQDOF RPSDU HFHUHVG D& RPLVVmR0L VWD GH3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
'HVWLQDGDj OHLWXUDHDSUHFLDomRGHH[SHGLHQWHVHjGHOL EHUDomRGH3URMHWRVGH
/HLG R& RQJUHVVR1 DFLRQDOF RPSDU HFHUHVG D& RPLVVmR0L VWD GH3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR

&RQMXQWD

0DWpULDV
D
MCN

TIPO E Nº

EMENTA

SESSÃO

OBS

&1
Q
QDRULJHP 


3/Q&1
/HLWXUD

$EUH DR2 UoDPHQWR GD6 HJXULGDGH6 RFLDO GD8 QLmRHP 
IDYRUGHy UJmRVGRV3 RGHUHV/ HJLVODWLYRH-XG LFLiULRG R
0LQLVWpULR3 ~EOLFRGD8
QLmRH GR0LQL
VWpULRGR 
3ODQHMDPHQWR2 UoDPHQWRH * HVWmR FUpGLWR HVSHFLDO QR
YDORUJOR EDOGH 5   SDUDR ILPTXH 
HVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

$SURYDGR
¬VDQomR

&1
Q
QDRULJHP 


3/Q&1
/HLWXUD

$EUH DR2 UoDPHQWR) LVFDOG D 8QLmRHP IDYRUGR 
0LQLVWpULRGD,QW HJUDomR 1DFLRQDO FUpGLWRHV SHFLDO QR
YDORUGH5SDUDRILPTXHHVSHFLILFD

&1
Q
QDRULJHP 


3/Q&1
/HLWXUD

'LVS}HVREUHDVGLUHWUL]HVSDUDD HODERUDomRHH[HFXomR
GD/HL2UoDPHQWiULDGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

&1
Q
QDRULJHP 


3/Q&1
/HLWXUD

$EUH DR2 UoDPHQWR) LVFDOG D 8QLmRHP IDYRUGH 
2SHUDo}HV2 ILFLDLVG H& UpGLWR FUpGLWR VXSOHPHQWDUQR 
YDORUGH5  SD UDUH IRUoRG HG RWDo}HV
FRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH

&1
Q
QDRULJHP 



3/Q&1
/HLWXUD

$EUHD R2 UoDPHQWR) LVFDO GD 8QLmRHPI DYRUGRV 
0LQLVWpULRVG R0 HLR$ PELHQWH HG D,Q WHJUDomR1 DFLRQDO
FUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH5 
SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULD
YLJHQWH

,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ



351Q

/HLWXUD

'LVS}HVRE UHDFRPS RVLomRGD V& RPLVV}HV 0LVWDV GR
&RQJUHVVR1DFLRQDOQD/HJLVODWXUD



'XDV(55$7$6DRV
DXWyJUDIRVGD/HL
2UoDPHQWiULDSDUD
±/HLQ
GH 3/1Q
3/2$ 

(VWLPDDU HFHLWDHIL[ DDGHVS HVDG D8 QLmRSD UDR
H[HUFtFLRILQDQFHLURGH

$SURYDGR
¬VDQomR

$SURYDGR
¬VDQomR

$SURYDGR
¬VDQomR

$SURYDGR
¬VDQomR

$SURYDGR
¬SURPXOJDomR

$SURYDGDV  
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MCN

TIPO E Nº

EMENTA

SESSÃO

OBS



(55$7$DRDXWyJUDIR
GD/HLGR3ODQR
3OXULDQXDO±
/HLQGH
 3/1Q
33$ 

,QVWLWXLR3 ODQR3 OXULDQXDOG D8 QLmR SDUDRS HUtRGR


$SURYDGD  







,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jV
KPLQ
,QLFLDGDHP

jVKPLQ
VXVSHQVDjV
KPLQ
UHDEHUWDHP

jVKPLQ

(OHLWRR&RQVHOKRGH
&RPXQLFDomR6RFLDO
QRVWHUPRVGRDUW
GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDOHGRGR
DUWGD/HLQ
GHGHGH]HPEURGH
.


&RUUHVSRQGrQFLDV([SHGLGDVSHOD6HFUHWDULD*HUDOGD0HVD
6HFUHWDULDGH&RRUGHQDomR/HJLVODWLYDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
Nº do
Ofício

Destinatário

Assunto


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

&RPXQLFDTXHDVHVVmRFRQMXQWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDODQWHULRUPHQWHFRQYRFDGDSDUDRGLD
jVGH]RLWRKRUDVQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGHVWLQDGDDOHLWXUDHDSUHFLDomRGHH[SHGLHQWHV
HDGHOLEHUDomRGH3URMHWRVGH/HLGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFRPSDUHFHUHVGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRILFDWUDQVIHULGDSDUDRPHVPRGLDjVYLQWHKRUDVHWULQWDPLQXWRV
&RPXQLFDT XHH VWiF RQYRFDGDV HVVmRF RQMXQWDG R& RQJUHVVR1 DFLRQDOSD UD j VGH ]RLWR
KRUDVQ R3 OHQiULRG D& kPDUD GRV' HSXWDGRV GHVWLQDGD j OHLWXUD HD SUHFLDomRG H H[SHGLHQWHV H j
GHOLEHUDomRG H3 URMHWRVG H/ HL GR& RQJUHVVR1 DFLRQDOF RPS DUHFHUHV GD& RPLVVmR 0LVWD GH3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDTXHDVHVVmRFRQMXQWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDODQWHULRUPHQWHFRQYRFDGDSDUDRGLD
jVRQ]HKRUDVQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGHVWLQDGDjOHLWXUDHDSUHFLDomRGHH[SHGLHQWHVH
DG HOLEHUDomR GH 3URMHWRVG H /HL GR& RQJUHVVR1 DFLRQDO FRPSD UHFHUHV GD& RPLVVmR 0LVWDG H3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRILFDWUDQVIHULGDSDUDRPHVPRGLDjVGH]HQRYHKRUDV
&RPXQLFDTX H SDUD RV ILQV GR GLVSRVWRQ R DUW G D5 HVROXomR Q GH  &1I RLHQ FDPLQKDGRj 
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH 0HGLGD
3URYLVyULDQ    DSURYDGRSHO R6 HQDGR) HGHUDOHP VHVVmRUH DOL]DGD QR GLD  TXH
³'LVS}HVREUHRDSRLRWpFQLFRRXILQDQFHLURGD8QLmRQRkPELWRGR3ODQRGH$o}HV$UWLFXODGDVDOWHUDD
/HLQGHGHMXQKRGHSDUDLQFOXLURVSRORVSUHVHQFLDLVGRVL VWHPD8QLYHUVLGDGH$EHUWD
GR%UDVLOQDDVVLVWrQFLDILQDQFHLUDGR3URJUDPD'LQKHLUR'LUHWRQD(VFRODDOWHUDD/HLQGH
GHMXQKRGHSDUDFRQWHPSODUFRPUHFXUVRVGR )81'(%DVLQVW LWXLo}HVFRPXQLWiULDVTXHDWXDPQD
HGXFDomRG RFD PSRD OWHUDD/ HLQ G H GHMX QKRGH S DUDGL VSRUV REUHDD VVLVWrQFLD
ILQDQFHLUDG D8 QLmRQ RkP ELWRGR 3 URJUDPDG H$ SRLRD RV6 LVWHPDVGH( QVLQRS DUD$ WHQGLPHQWR j
(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRVDOWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQRSURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$OWHUDD/HLQGH
GHRXWXEURGHSDUDLQFOXLUQR3 URJUDPD5HYLWDOL]DGR%1'(6RVVHWRUHVTXHHVSHFLILFDGLVS}H
VREUHIL QDQFLDPHQWRj VH[ SRUWDo}HV LQGLUHWDV DXWRUL]DR 3 RGHU( [HFXWLYRD F ULDUD  $JrQFLD% UDVLOHLUD
*HVWRUDGH)XQGRVH*DUDQWLDV6$$%*)DXWRUL]DD8QLmRDSDUWLFLSDUGHIXQGRVGHGLFDGRVDJDUDQWLU
RSHUDo}HVGHFRPpUFLRH[WHULRURXSURMHWRVGHLQIUDHVWUXWXUDGHJUDQGHYXOWRDOWHUDD/HLQGH
GHQRYHPEURGHHGiRX WUDVSURYLGrQFLDV´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDVHPHQGDVH D&RPLVVmR
0LVWDHPLWLXR3DUHFHUQGH&1TXHFRQFOXLXSHOR3/9QGH
(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQRSURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$OWHUDD/HLQGH
 GH MDQHLUR GH S DUDD XWRUL]DU R3 RGHU( [HFXWLYRDL QVWLWXLUOLQ KDVG H FUpGLWRH VSHFLDLVF RP
UHFXUVRVGR V) XQGRV& RQVWLWXFLRQDLVGH) LQDQFLDPHQWRG R1 RUWH GR 1RUGHVWHHG R& HQWUR2HVWHS DUD
DWHQGHUDRVVHWRUHVSURGXWLYRVUXUDOLQGXVWULDOFRPHUFLDOH GHVHUYLoRVGRV0XQLFtSLRVFRPVLWXDomRGH
HPHUJrQFLDR XH VWDGR GH FDODPLGDGH S~EOLFD UHFRQKHFLGRVS HOR3 RGHU( [HFXWLYRIH GHUDOH D/ HLQ 
G H G HVH WHPEUR GH  SDUDS HUPLWLU DDPS OLDomR GRY DORUG R$ X[tOLR( PHUJHQFLDO
)LQDQFHLUR´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDVHPHQGDVHD&RPLVVmR0LVWDHPLWLXR3DUHFHUQGH
&1TXHFRQFOXLXSHOR3/9QGH
&RPXQLFDTX H SDUD RV ILQV GR GLVSRVWRQ R DUW G D5 HVROXomR Q GH  &1I RLHQ FDPLQKDGRj 
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH 0HGLGD
3URYLVyULDQ DSURYDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOFRPHPHQGDVGHUHGDomRLQFOXVLYHQDHPHQWD
HPVHVVmRUHDOL]DGDQRGLDTXH³$OWHUDDV/H LVQVGH GHPDLRGH 
GHGHQRYHPEURGHGHGHMXOKRGHGHGHIHYHUHLURGH
GHGHGH]HPEURGHGHGHGH]HPEURGHGHGHPDLRGHH
GHGHGH]HPEURGH´
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Destinatário

Assunto


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

&RPXQLFD TXH HVWD3 UHVLGrQFLDD XWXRXS RU VROLFLWDomR GR3 UHVLGHQWH GD& RPLVVmR0LVW DG H3 ODQRV
2UoDPHQWRV3 ~EOLFRVH) LVFDOL]DomRR$Y LVRQ GH &1 Q 6HVHV7&83OHQiULRQ D
RULJHP  GR3 UHVLGHQWH GR7 &8H QFDPLQKDQGR DR &RQJUHVVR1 DFLRQDO FySLD GR$ FyUGmRQ  G H
$PDWpULDSXEOLFDGDQR'6)GHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRV
H)LVFDOL]DomR
&RPXQLFDT XH D 6HQKRUD3 UHVLGHQWH GD5 HS~EOLFDD GRWRXQ R GLD  GH MXQKRG H H SXEOLFRX HP
(GLomR( [WUDQR  GLD  GRP HVPRPrVH D QR D0 HGLGD3 URYLVyULD Q G H  TXH³( VWDEHOHFH
PHGLGDVSDU DHV WLPXODURS DJDPHQWRGHG pELWRVUHO DWLYRVDR3 URJUDPDGH) RUPDomRG R3 DWULP{QLRGR
6HUYLGRU3 ~EOLFR 3 $6(3GHUHV SRQVDELOLGDGHGR V( VWDGRVGR' LVWULWR) HGHUDOG RV0XQL FtSLRVHG H
VXDVDXWDUTXLDV H IXQGDo}HVDOWHUD RDUW GD /HLQ  GHG H MXOKR GHSDUDSURUURJDUD
YLJrQFLD GDU HGXomRD]HU RGDVDOt TXRWDVGD&RQW ULEXLomRSDU DR3,6 3$6(3H GD&RQWULEXL omRSDUDR
)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO&2),16LQFLGHQWHVQDLPSRUWDomRHVREUHDUHFHLWDGHFRUUHQWHGD
YHQGDQ RPH UFDGRL QWHUQRG DVPD VVDV DOLPHQWtFLDVTX HPH QFLRQD´ 1RVW HUPRV GRV DUW V H  G D
5HVROXomRQ  GH &1ILF DFRQ VWLWXtGDD& RPLVVmR0LV WDLQ FXPELGDG HHPLWL USDUH FHUVR EUHD
PDWpULDHHVWDEHOHFLGRRFDOHQGiULRSDUDDVXDWUDPLWDomR
(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDO Q R SU RFHVVDGRGD 0H GLGD3 URYLVyULDQ  G H T XH³$ OWHUDD DOtTXRWD GDV
FRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDVVREUHDIROK DGHV DOiULRVGHYLGDVSHODVHPSUHVDVTXHHVSHFLILFDLQVWLWXLR
3URJUDPD GH,Q FHQWLYRj ,QRYDomR7 HFQROyJLFD H$ GHQVDPHQWR GD& DGHLD3 URGXWLYDGH9 HtFXORV
$XWRPRWRUHVR5 HJLPH(VSHFLDOGH7ULEXWDomRGR3URJUDPD1DFLRQDOGH% DQGD/DUJDSDUD,PSODQWDomR
GH5HGHVGH7HOHFRPXQLFDo}HVR5HJLPH(VSHFLDOGH,QFHQWLYRD&RPSXWDGRUHVSDUD8VR(GXFDFLRQDO
R3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLRj$WHQomR2QFROyJLFDR3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLRj$WHQomRGD6D~GH
GD3 HVVRD FRP 'HILFLrQFLDU HVWDEHOHFHR3 URJUDPD8 P& RPSXWDGRUSR U$ OXQR DOWHUDR3 URJUDPD GH
$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR7HFQROyJLFRGD,QG~VWULDGH6HPLFRQGXWRUHVLQVWLWXtGRSHOD/HLQGH
GHPDLRGHH GiRXWUDVSURYLGrQFLDV´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDVHPHQGDVH D&RPLVVmR
0LVWDHPLWLXR3DUHFHUQGH&1TXHFRQFOXLXSHOR3/9QGH
&RPXQLFDT XH HVWD3 UHVLGrQFLDU HFHEHX GR6 HQKRU0LQLVW URG H( VWDGRG D) D]HQGDR $Y LVRQ GH
&1 Q 0)Q D RULJHP HQ FDPLQKDQGRD R& RQJUHVVR1 DFLRQDOR5 HODWyULR GH
'HVHPSHQKR GR )XQGR6 REHUDQR GR% UDVLO ±) 6%UHI HUHQWHD RSU LPHLURWULP HVWUH GH $ PDW pULD
SXEOLFDGDQR'6)GHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFD TXH HVWD3 UHVLGrQFLDD XWXRXS RU VROLFLWDomR GR3 UHVLGHQWH GD& RPLVVmR0LVW DG H3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRVVHJXLQWHV$YLVRVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
Q  Q 6HVHV7&83OHQiULRQ DRU LJHP  GR3 UHVLGHQWHHP H[HUFtFLRG R7 &8
HQFDPLQKDQGRFySLDGR$FyUGmRSURIHULGRQRVDXWRVGRSURFHVVRQ7&H
Q Q6HVHV7&83OHQiULRQDRULJHP GR3UHVLGHQWHGR7&8HQFDPLQKDQGRFySLD
GR$FyUGmRSURIHULGRQRVDXWRVGRSURFHVVRQ7&
$VPDWpUL DV SXEOLFDGDV HP$Y XOVRVHQR' 6)GH U HWRUQDPj& RPLVVmR 0LVWDG H3 ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFD TXHD 6 HQKRUD3 UHVLGHQWHG D5 HS~EOLFDDG RWRX QRG LDG HMX QKRG H D0 HGLGD
3URYLVyULDQ  GH   TXH³ $EUH FUpGLWR H[WUDRUGLQiULRHPI DYRUGRV0L QLVWpULRV GD -XVWLoDG D
(GXFDomR GD6 D~GHG RV7 UDQVSRUWHV GR3 ODQHMDPHQWR2 UoDPHQWRH* HVWmRG R 'HVHQYROYLPHQWR
$JUiULRGD'HIHVDGD,QWHJUDomR1DFLRQDOH GDV&LGDGHVQRYDORUJOREDOGH5SDUD
RVILQ VTX HHV SHFLILFD´ 1RVWH UPRV GRGL VSRVWRQR    GRDUW  G D 5HVROXomR Q  GH &1 D
PDWpULDIRLHQFDPLQKDGDj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRQGHSRGHUi
UHFHEHUHPHQGDV
&RPXQLFDT XHH VWD3 UHVLGrQFLDUHF HEHXG D([ FHOHQWtVVLPD6 HQKRUD3 UHVLGHQWHG D5 HS~EOLFDD V
0HQVDJHQVQVD GH&1 QVDQDRULJHP HQFDPLQKDQGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDO
RVVHJXLQWHV3URMHWRVGH/HL
3/1Q TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR6 HQDGR)HGHUDOGDV-XVWLoDV
)HGHUDO( OHLWRUDOHGR7 UDEDOKRG D3 UHVLGrQFLDG D5 HS~EOLFDHG R0LQLV WpULR3 ~EOLFRG D8 QLmRFU pGLWR
VXSOHPHQWDUQRY DORU JOREDOGH5   SDUD UHIRUoRGH GRWDo}HV FRQVWDQWHVGD/H L
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
3 /1Q TXH³$ EUHD R2 UoDPHQWR) LVFDO GD8 QLmRHPI DYRUGR0L QLVWpULRG R3 ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
3/1QTXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGH(QFDUJRV)LQDQFHLURVGD8QLmR
FUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5SDUDRILPTXHHVSHFLILFD´
3 /1Q  T XH³$ EUH DR 2UoDPHQWR) LVFDOGD8 QLmR HPI DYRUGR0L QLVWpULRG D$ JULFXOWXUD
3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWRFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5SDUDUHIRUoRGHGRWDomR
FRQVWDQWHGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWHH
3/1Q TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPI DYRUGRV0LQLVWpULRVGD)D]HQGDHGR
'HVHQYROYLPHQWR,Q G~VWULD H& RPpUFLR( [WHULRU GH( QFDUJRV) LQDQFHLURVG D8 QLmR HG H2 SHUDo}HV
2ILFLDLVGH&UpGLWRFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH5SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HV
FRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
$PDWpULDSXEOLFDGDHPDYXOVRHQR'6)GH YDLj& RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQRSURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$OWHUDD/HLQGH
GHMDQHLURGHGLVS}HVREUHR DSRLRILQDQFHLURGD8QLmRDRV0XQLFtSLRVHDR'LVWULWR)HGHUDOSDUD
DPSOLDomR GDRI HUWD GD HGXFDomRLQI DQWLO HG iR XWUDVS URYLGrQFLDV´¬ 0HGL GD IRUDPRIH UHFLGDV 
HPHQGDVHD&RPLVVmR0LVWDHPLWLXR3DUHFHUQGH&1TXHFRQFOXLXSHOR3/9QGH
(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQRSURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULR
HPI DYRUGR V0L QLVWpULRVG D' HIHVD GD,Q WHJUDomR 1DFLRQDO H GR' HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH & RPEDWH j
)RPHQRY DORUJOREDOGH5 SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDV
HPHQGDVHD& RPLVVmR0LV WDHPL WLXR3 DUHFHUQ G H &1TXHF RQFOXLXS HODDS URYDomR GD
PDWpULD

902
Julho de 2012

Nº do
Ofício



ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JULHO
Quarta-feira 18
43

Destinatário

Assunto


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'


&1

'HS0DUFR0DLD
±3UHVLGHQWHGD
&'

(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQRSURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$OWHUDRDUWGD/HLQ
GH  GH  PDUoRGH   TXH HVWDEHOHFHU HJUDVSD UDDG HVLQGH[DomRGD HF RQRPLD H Gi RXWUDV
SURYLGrQFLDV´¬  0HGLGD IRUDP RIHUHFLGDV HP HQGDVH D & RPLVVmR0L VWDHPL WLXR  3DUHFHUQ   GH
&1TXHFRQFOXLXSHOR3/9QGH
(QFDPLQKDQR VW HUPRVG R GRDUW G D& RQVWLWXLomR) HGHUDOF RPDUH GDomRG DGDS HOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQRSURFHVVDGRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULR
HPIDY RU GRV0L QLVWpULRV GR' HVHQYROYLPHQWR$ JUiULRH G D, QWHJUDomR1 DFLRQDO QRY DORU JOREDO GH5 
SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´¬0HGLGDIRUDPRIHUHFLGDVHP HQGDVH D&RPLVVmR0LVWD
HPLWLXR3DUHFHUQGH&1TXHFRQFOXLXSHODDSURYDomRGDPDWpULD
&RPXQLFD TXHHV WiFRQY RFDGD VHVVmR FRQMXQWDGR & RQJUHVVR 1DFLRQDODUH DOL]DUVHGLDGHMXO KR GR
FRUUHQWHTX LQWDIHLUDjV RQ]HK RUDVQR3 OHQiULR GD& kPDUDG RV 'HSXWDGRVGH VWLQDGDDOH LWXUDH 
DSUHFLDomRGHH[SHGLHQWHVHD GHOLEHUDomRGH3URMHWRVGH/HLGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFRPSDUHFHUHVGD
&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
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%±&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH
)LVFDOL]DomR±&02

Resenha
D




5HXQL}HV5HDOL]DGDV
Tipo de reunião









Quantidade

,QVWDODomR ,167



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(;



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



Total

3

&RPLWrV3HUPDQHQWHVH&ROHJLDGRV
Nomes

Reuniões

Relatórios

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





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





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





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





&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 





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





TOTAL

4

-
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3URSRVLo}HVHP7UDPLWDomR
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Projetos de Lei CN (PLN)
&UpGLWR6XSOHPHQWDUH(VSHFLDO

Encaminhadas ao CN sem apreciação

Recebidas

Apreciadas Retiradas
05

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

04













x7H[WR 2ULJLQDO













x6XEVWLWXWLYR













/'2$OWHUDomR













/2$$OWHUDomR













33$5HYLVmR±$OWHUDomR





















x7H[WR 2ULJLQDO













x 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR

















Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

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

04

2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8



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





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


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


x$UTXLYDPHQWR

































































3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV





























Mensagens CN (MCN)

01

3UHVWDomRGH&RQWDV





5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV























Ofícios CN (OFN)
3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)











Proposições SF











Requerimentos CMO (RCMO)
Emendas

40

4131

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

01

01

50

4136

Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL
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Resenha Consolidada
D



5HXQL}HV5HDOL]DGDV
Tipo de reunião

Quantidade

,QVWDODomR ,167



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(;



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



Total





22

&RPLWrV3HUPDQHQWHVH&ROHJLDGRV
Nomes

Reuniões

Relatórios

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





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





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





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













14

-

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

Recebidas

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

Projetos de Lei CN (PLN)
&UpGLWR6XSOHPHQWDUH(VSHFLDO

21

UHJLPHQWDO

05













x7H[WR 2ULJLQDO













x6XEVWLWXWLYR













/'2$OWHUDomR













/2$$OWHUDomR













33$5HYLVmR±$OWHUDomR













Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

7









3

x7H[WR 2ULJLQDO













x 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR

















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

56

2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8



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





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




































































3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













Mensagens CN (MCN e MSG)

52









3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













Ofícios CN (OFN)

121









3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)

2











Proposições SF

4











Requerimentos CMO (RCMO)

5

3

4313

4164

3

3

4584

4177

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

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


10ª Reunião Ordinária
convocada para 03/07/2012, às 14h30min
(Iniciada às 14h59min e encerrada às 15h16min)
Pauta nº 15/2012
ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 

(PYLUWXGHGD LQH[LVWrQFLDGH DFRUGRGR &ROH JLDGRGH 5HSUHVHQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3DUWL GiULDVFRPDVVHQWRQ D
&RPLVVmRSDUD GHOLEHUDomRGDV PDWpULDVF RQVWDQWHVGD3DXW D Q R  3UHVLGHQWHDQXQ FLRXTXHHQFHU UDULDRVWUD EDOKRVH
deixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

$WDGD5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGHH
$WDGD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDGHMXQKRGH


Pauta nº 15/2012
1 -5HODWyULRDSUHVHQWDGRjMedida Provisória nº 572/2012-CNTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGD'HIHVDQR
YDORUGH5 WUH]HQWRVHRLWHQWDHXPPLOK}HVGX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLVPLOQRYHFHQWRVHRLWHQWDHRLWRUHDLV SDUD
RVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR6RX]D
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
2 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 01/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGH 
yUJmRVGRV3RG HUHV/HJLVODWLYR H-XGLFLiULR GR 0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR 0LQL VWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWm R
&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

3 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 07/2012-CN,TX H³$EUH DR2UoDPHQWRGD6HJXUL GDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGR 
0LQLVWpULRGD6D ~GHFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORU GH5  TXDWRU]HPLOK}HVRLWRFHQW RVHWULQWDHFLQ FRPLOUHDLV SDUD
UHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR-RmR3DXOR/LPD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVG
RVXEVWLWXWLYR D SUHVHQWDGRFR PDSURYDomRGDHPHQGDQFRPLQGLFD
omRSHOD
LQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVDHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV

4 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 08/2012-CN,TXH³$EUHDRV2UoDPHQWRV)LVFDOH GD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRH P
IDYRUGR0LQLVWpU LRGR7U DEDOKRH(PSUHJRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDOR UGH 5 RLWRFHQWRV HVHVVHQWDPLOUHDLV SDUD RVILQV
TXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR2VPDU-~QLRU
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR

5 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 12/2012-CN, TXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU GRV0LQLVWpULRVGR
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRHGDV&LGDGH VFUpGLWRVXSOH PHQWDUQRYDORU JOREDOGH5  WULQWDHVHWHPLOK}HV H
TXLQKHQWRVPLOUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR SURMHWRFRPLQGLFDomRSHO DLQDGPLVVLELOLGDGHGDVH PHQGDVGH QVD HS HODUHMHLomRGDV
GHPDLV

6 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 13/2012-CN, TXH ³$EUHDR 2UoDPHQWRGD6HJX ULGDGH6RFLDOGD8QLmRHPIDYRUG R
0LQLVWpULRGD6D~GHFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 FLQFRPLOK}HVHVHLVFHQWRVPLOUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR9DQGHUOHL6LUDTXH
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGRS URMHWRFRPLQGLFDomRSHOD LQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQ VHHS HODUHMHLomRGDV
GHPDLV
7 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 14/2012-CN, TXH ³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGH 
0LQDVH(QHUJLDGRV7UDQVSRUWHVHGDV&RPXQLFDo}HVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH5 FHQWRHTXDUHQWDH
XPPLOK}HVGX]HQWRVHVHWHQWD HVHLVPLOGX]HQWRVHVHWHQWD HVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULD
YLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR-RmR0DLD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
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9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRHSHODUHMHLomRGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

8 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CN, TXH³( QFDPLQKDFySLD GR$FyUGmRQ GH7&83OHQiUL
R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU'HSXWDGR0DXUR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

9 – Requerimento nº 03/2012-CMO, TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLom RGHXP*UXSR GH 7UDEDOKRFR PYLVWD Vj LPSOHPHQWDomRGHXPD
SROtWLFDGHDXPHQWRUHDOGDVDSRVHQWDGRULDVH SHQV}HVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6R FLDOFRPYDORUHVDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
QRSURFHVVRRUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH2UoDPHQWR±&02´
$XWRU6HQDGRU3DXOR3DLP

10 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRAviso nº 03/2008-CN TXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRGR
DUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR5HODWyULRGDVDWLYLGDGHVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+XJR0RWWD
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

11 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 39/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyUL RGHDYDOLDomR GRFXPSULPHQWR GDPHWDGHVXSHU iYLWSULPiULRGRV0LQLVWpU LRVGD)D]HQGDH GR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRIL[DGDSDUDRSULPHLURTXDGULPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

12 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 98/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RUHODWyULRGHDYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGDPHWDGHVXSHUiYLWSULPiULRGR4XDGULPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

13 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGR DR Ofício nº 02/2008-CN TXH³( QFDPLQKDDR& RQJUHVVR1DFLRQDO HPFXPSULPHQWRDRDUWLJR  
SDUiJUDIRGD /HLQG HGHVHWHP EURGH FySLD GRSU RFHVVRGH3UHVWDomRGH &RQWDVGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 14/2008-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHFRPUHGDomRGDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHFySLDGR5HODWyULRGDV
$WLYLGDGHV'HVHQYROYLGDVH5HVX OWDGRV2EWLGRV FRPDDSOLFDomRGRV UHFXUVRVG R)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR 1RUWH±
)12HODERUDGRSHOR%DQFRGD$ PD]{QLD6$H FySLDGR5HODWy ULRGH *HVWmR 3DUHFHUQ&*)&')'GH  HODERUDGR
SHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOHHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRSDUD
FRPSRURSURFHVVRGHSUHVWDomRGHFRQWDVGR)12UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

15 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 37/2011-CNTXH³(QFDP LQKDHPFXPSULPHQWRGR GRDUWGD/HLQGHGH
VHWHPEURGH FySLDGR3URFHVVRGH&RQW DV2UGLQiULDVGR)X QGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 UHIHUHQWHDR
H[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR(GLR/RSHV
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

16 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 31/2009-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJUHV VR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HRSDUiJUDI R
GRDUWLJRG D/HLGHGHDEULOGHRUHOD WyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQW UDWDGDVGD/LQKDGH &UpGLWR&DSLWDOGH
*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHQRYHPEURHUHJXODPHQWDGDSHOD5HVROXomR&01QGH
GHQRYHPEURGH ´HDR Ofício nº 32/2010-CNTXH³(QFDP LQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDOQRV WHUPRVGR GRDUWGD/ HL
GHGHDEULOGHR9ROXPHGH&RQWUDWDomRGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LUR±´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

17 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 33/2010-CN, TXH³(QFDPLQKDQRVWH UPRVGRSD UiJUDIRGRDUWGD /HL QGH 
GHDEULOGHUHODWyULRVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVGD/LQKDGH&UpGLWR&DSLWDOGH*LURFULDGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHQRYHPEURGH´HDR Ofício nº 01/2011-CN, TXH ³(QFDPLQKDDR&RQJU HVVR1DFLRQDODWHQGHQGRDRTXH GLVS}HR  GR
DUWGD /HLQ GH GHDEULOGH RUHODWyULRGH RSHUDo}HVGHFRQW UDWDomRGD/LQK DGH&UpGLWRGH &DSLWDOGH*LU R
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR/HRQDUGR0RQWHLUR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

18 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Ofício nº 51/2011-CNTX H³(Q FDPLQKDUHODWyULRFRQWHQGRRV SURMHWRVTXHQR H[HUFtFLRGH 
FDSWDUDPUHFXUVRVSRULQWHUPpGLRGD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWH´
5HODWRUD'HSXWDGD&LGD%RUJKHWWL
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

19 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CNG HDXWRULDGR'HSXWDGR2WDYLR/HLWHTXH ³$OWHUDR 
$QH[R9, 6XEWtWXORVUHODWLYRVDREUDVHVHUYLoRVFRPLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVJUDYHV GD/HLQGHGHMDQHLURGH´
5HODWRU'HSXWDGR5HQDWR0ROOLQJ
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

20 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRj Mensagem nº 190-A/2009-SF, TXH³(QFDPLQKDDR6HQDGR)HGHU DOUHODWyULRGD$XGLrQFLD3~EOLFDQ 
UHDOL]DGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQRVGLDVHGHDEULOHHGHPDLRGHDTXDOGLVFXWLXTXHVW}HVUHODWLYDVjV
GHPDQGDVMXGLFLDLVTXHREMHWLYDPRIRUQHFLPHQWRGHSUHVWDo}HVGHVD~GH´
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5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD


ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS


(PYLUWXGHGDL QH[LVWrQFLDGH DFRUGRGR &ROH JLDGRGH5 HSUHVHQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3DUWL GiULDVFRPDVVHQWRQD 
&RPLVVmRSDUDGHOLEHUDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD3DXWDQR3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFDQFHORXDUHDOL]DomRGHUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDKRMHdia 03 de julho, terça-feiraàs 18 horas.

(FRPXQLFRXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
dia 4 de julho, quarta-feira, às 14h30min e 18 horas


%UDVtOLDGHMXOKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão






Reunião realizada em 10 de julho de 2012 (Ordinária)




11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Convocada para 10/07/12, às 14h30
(Iniciada às 14h59 e suspensa às 15h)
PAUTA Nº 16/2012
SUSPENSÃO DA REUNIÃO
$UHXQLmRIRL GHFODUDGDDEHUWDSHOR3UHVLGHQWH 'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 HLPHGLDWDPHQW HVXVSHQVDSHORSHUtRG R
GHPLQXWRV


%UDVtOLDGHMXOKRGH






MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão



Reunião realizada em 10 de julho de 2012 (Ordinária)
11ª Reunião Ordinária
(Reiniciada às 15h24 e suspensa às 15h28)

PAUTA Nº 16/2012
SUSPENSÃO DA REUNIÃO

$UHXQLmR IRLG HFODUDGDUHLQLFLDGDHR 3UHVLGH QWH'HS XWDGR3DXOR 3LPHQWD 3756   DQXQFLRXQRYDVXVSHQ VmRGRV 
WUDEDOKRV&RQYRFRXDFRQWL QXDomRSDUDRGLD GHMXOKRjV KHVROLFLWRX TXHDW pOiRVS DUODPHQWDUHVGLVSRVWRVDDSUHVHQWDU 
GHVWDTXHVQHJR FLDVVHPFRPR5HODWRUG R3/' 26HQ DGRU$QW {QLR&DUORV9DO DGDUHVH R 'HSXWDGR *LOPDU0 DFKDGRYLVDQGR DR
PHOKRUDQGDPHQWRGRVWUDEDOKRV



%UDVtOLDGHMXOKRGH
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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Reunião realizada em 10 de julho de 2012
11ª Reunião Ordinária
(Reiniciada às 20h30 e suspensa às 21h09)

PAUTA Nº 16/2012
ABERTURA
$UHXQLmRIRLGHFODUDGDUHLQLFLDGDSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 jVK


ATAS


$VDWDVGDVVHJ XLQWHVUHXQL}HV IRUDPDSURYDGD VSRUXQDQL PLGDGHQDVUHSUHVHQWDo}HVGD&k PDUDGRV'HSXWDG RVHGR
6HQDGR)HGHUDOVHPGLVFXVVmRSRUpPDOHLWXUDQmRIRLGLVSHQVDGD

x 5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD
x 5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD
x 5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD



RELATÓRIO DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS - CAE




23UHVLGHQWHDQXQFLRXRUHFHEL PHQWRGR5HODWyULRGR&$(TXDQWRjDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVUHODWLYDVDR3/ '2
VHPSURFHGHUjVXDOHLWXUD








SUSPENSÃO DA REUNIÃO

¬VKR3UHVLGHQWHVXVSHQGHXDUHXQLmRFRQYRFDQGRVXDFRQWLQXDomRSDUDRGLDGHMXOKRGHjVK
%UDVtOLDGHMXOKRGH

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão







Reunião realizada em 11 de julho de 2012
(Ordinária)




11ª Reunião Ordinária
(Reiniciada dia 11/07 às 14h46 e suspensa às 14h47)

PAUTA Nº 16/2012









SUSPENSÃO DA REUNIÃO

23UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 DQXQFLRXDVXVSHQVmRGDUHXQLmRSRUPLQXWRV
%UDVtOLDGHMXOKRGH

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão









JULHO
52 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO






911
Julho de 2012

Reunião realizada em 11 de julho de 2012
(Ordinária)
11ª Reunião Ordinária
(Reiniciada às 16h22 e suspensa às 16h25)

PAUTA Nº 16/2012


SUSPENSÃO DA REUNIÃO


23UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 HPIXQomRGDUH DOL]DomRGD2UGH PGR'LDQD&k PDUDGRV'HSXWDGRVDQXQFLRX
DVXVSHQVmRGDUHXQLmRDTXDOVHUiUHLQLFLDGDTXDQGRKRXYHURHQFHUUDPHQWRGD2UGHPGR'LD

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










Reunião realizada em 11 de julho de 2012
(Ordinária)
11ª Reunião Ordinária
(Reiniciada às 21h55 e encerrada às 22h20)
PAUTA Nº 16/2012
ABERTURA
$UHXQLmRIRLGHFODUDGDUHLQLFLDGDSHOR3UHVLGHQWH'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 




EXPEDIENTE

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

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:
1)2ItFLRQ±*')0GHMXOKRGR'HSXWDGR)HUQDQGR0DUURQL 3756 FRPXQLFDQGRTXHIH]VROLFLWDomRMXQWRDR)XQGR 
1DFLRQDOGH6D ~GH± )16 SDU DDOWHUD UD 0RG DOLGDGHGH$SOLFDo mRGD HPHQGDQ GHVXD DXWR ULDDSUHVHQWD GD DR
2UoDPHQWR*HUDOGD8QLmRSDUD$RPHVPRWHPSRHPTXHVROLFLWDDSUHFLDomRSRUSDUWHGHVWD&RPLVVmR
2)2ItFLRQ±35(6 &,GHMXOKRGR6HQDGRU%ODLUR0
DJJL3UHVLGHQWHHPH[H UFtFLR GD&RPLVVmR GH6HUYLoRVG H
,QIUDHVWUXWXUD GR6HQDGR )HG HUDOVROLFLWDQGRTX HVHMDUHF RQVLGHUDGD DGHFLVmR GHLQDGPLVVLELOLGDGHGD (PHQG DQ 
GDTXHOD&RPLVVmRFRQIRUPHFR QVWDQR5HODWyULRGR&RPLWrGH$G PLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV±&$(UHIHUHQW HD R3URMHWRGH/HLGH 
'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVSDUD

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo
Presidente:
1)2IQ*6&&/GHGHMXQKRGR6HQDGRU&iVVLR&XQKD/LPD 36'%3% MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRVGLDV HGH
MXQKR
2)2)Q*6%/GHGHMXQKRGR6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD 33$/ MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtRGRGHDGHMXQKR
3)2ItFLRQ'3:GHGHMXQKRGR'HSXWDGR3DXOR:DJQHU 3951 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRVGLDVHGHMXQKR

4)2IQ*6&&/GHGHMXOKRGR6HQDGRU&iVVLR&XQKD/LPD 36'%3% MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtRGRGHDGH
MXOKR

5)2ItFLRQ'3:GHGHMXOKRGR'HSXWDGR3DXOR:DJQHU 3951 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRVGLDVHGHMXOKR

6)2ItFLR*DEQGH GHMXOKRGR'HSXWDGR5HQDWR0 ROOLQJ 3356 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDG HPDLRQRVGLDV 
HGHMXQKRHHPGHMXOKR

912
Julho de 2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

JULHO
Quarta-feira 18
53


II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1)2ItFLRQ&2U0 0%GH GHMXQKRGHGR9LFH$OPLUDQW H ,0 'LU HWRUGD&RRUG HQDomRGR2UoDP HQWRGD0DULQKD GR 
%UDVLO$QDWDOLFLR5LVGHQ-XQLRULQIR UPDQGRTXH HPUD]mRGHDGHTXDo}HVRUoDPHQWiULDV HIHWXDGDVSRUDTXHOD)RUoDH[WLQJXHV HD 
QHFHVVLGDGHGHWUDPLWDomRGDVD OWHUDo}HVSURSRVWDVDR3URMHWRG H/HLQ &1FRQIRUPHRItFLRQ &2500%GH 
GHMXQKR
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:
Avisos Seses de 20 de junho:
1) $YLVRQ  $FyUGmRQ &RQVWUXomRGHWU HFKRGD%5 TXHLQWHUOLJDUiD VURGRYLDVIHGHU DLV%5%5 
QRUWHHVXO %5H%5 QRUWHHVXO REUDFRQKHFLGDFRPR$UFR0HWURSROLWDQRGR5LRGH-DQHLURFRPH[WHQVmRGHNP
2) $YLVRQ  $FyUGm R Q  &RQVWUXomRGD %DUUDJHP-HTXLW DtQR(VWDGRGH 0LQDV *HUDLV±QR0XQLFtSLRGH
-HTXLWDt0*
3) $YLVRQ $FyUGmR Q  2EUDVGHUHPDQHM DPHQWRGDDGXW RUDGHiJXDW UDWDGDQRWUHFKRG R&DPSR3HUL]H V
SHUWHQFHQWHDR6LVWHPD,WDOXtVORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH6mR/XtV0$
Avisos Seses de 27 de junho:
1) $YLVRQ  $FyUG mR Q  2EUDVG H0DFUR GUHQDJHPQR7 DEXOHLURGRV0D UWLQVQR(VWDGR GH$ODJRDVQR 
0XQLFtSLRGH0DFHLy
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVHPHUJHQFLDLVGHUHFRQVWUXomRGRVEHUoRVHGR3RUWRGH,WDMDt6&
3) $YLVRQ $FyUGmR Q  2EUDVGHFRQVWU XomRGDEDUUDJH PGH3DQHODV ,,QRULR3DQHODVQRPXQLFtSLRGH 
&XSLUD3(
4) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGR3HUtPHWUR,UULJDomR6DOLWUH%$
Aviso Seses de 27de junho, anexado ao Aviso nº 15/2012-CN:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGRWUHFKRVXOGRPHWU{GH)RUWDOH]D
Aviso Seses de 3 de julho:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ $SOLFDomRGHUHFX UVRVILQDQFHLURVREMHWRGHUHQ~QFLDGHUHFHLWDVIHGHUDLVQRkPELWR GD
/HLGD,QIRUPiWLFD±/HLQGHGHRXWXEURGH
Avisos Seses de 4 de julho:
1) $YLVRQ  $FyUG mR Q  3UHVWDomRGHLQI RUPDo}HVj&R PLVVmR0LVWDGH 3O DQRV2UoDP HQWRV3~EOLFRV H
)LVFDOL]DomRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPUHODomRDRVLWHQVHGRSDUHFHU&02DSURYDGRQDUHXQLmRH[WUDRUGLQiULD
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHPDFURHPLFURGUHQDJHPQDEDFLDGRFyUUHJR%RUiQRPXQLFtSLRGH6mR-RVp
GR5LR3UHWR 63 
- Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto
Nardes, ao Presidente da CMO:
Avisos Seses de 13 de junho:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 3UHVWDomRGH&RQWDVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOH[HUFtFLR
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGR*DVRGXWR8UXFX0DQDXVQR(VWDGRGR$PD]RQDV
3) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGH&RQVWUXomRGD%DUUDJHPGR5LR$UUDLDVHP$UUDLDV72
4) $YLVRQ  $FyU GmRQ  &RQVWU XomR GR FRQMXQWRKD ELWDFLRQDOGR&DQDOGR-RUGmR
*XDUDUDSHV3(

HP-DERDWmR

GRV

5) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHXUEDQL]DomRGREDLUUR1RYD&RQVWLWXLQWHHP6DOYDGRU%$


- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao
Presidente do Congresso Nacional, que enviou à CMO:

Aviso GP/TCU, de 09 de julho:
1) $YLVRQ&RQVWUXomRGDVWXERYLDVGR&RPSHUM
- Aviso Seses-TCU encaminhado ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior tramitação na forma de AVISO
do Congresso Nacional:
Aviso Seses de 27 de junho:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGR&DQDO$GXWRUGR6HUWmR$ODJRDQR
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REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA


)RLDSUHVHQWDGR 5HTXHULPHQWRGHDXWRULDGR6HQDGRU$QW{QLR &DUORV9DODGDUHVSDUDLQYHUVmRGHSDXWDVROLFLWDQG RTXHR 
LWHPRelatório aoProjeto de Lei nº03/2012-CNIRVVHRSULPHLURDVHUDSUHFLDGR

x 'LVFXVVmRR5HTXHULPHQWRIRLGLVFXWLGRDSHQDVSHOR'HSXWDGR*LRYDQQL4XHLUR] 3'73$ 

x (PYRWDomRQD UHSUHVHQWDomRG D&kPDU DGRV 'HSXWDGRV36' %'(0393 36H3'7 GHFODUDUDP VHHPR EVWUXomR
3URFODPDGRR UHVXOWDGRGDYRW DomRQD&k PDUDGRV'HSX WDGRVR'HSXWD GR 5RQDOGR&DLDGR /tGHU GR'(0 VROLFLWRX
YHULILFDomRGDYR WDomRDSRLDGRSHOR'HSXWDGR%U XQR$UD~MR/tGHUGR36'%GHDFRUGRFRPRDUW 136 da Resolução nº1,
de 2006, do Congresso Nacional2'H SXWDGR &OiXGLR3XW \IH] DFKDPDGDS DUDYRWDomRQRPLQD OREWHQGRVH R VHJXLQWH
UHVXOWDGR




VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO
Parlamentar
Sim
Não Abstenção
$QtEDO*RPHV
;


$QW{QLR%ULWR
;


&LGD%RUJKHWWL
;


&OiXGLR3XW\
;


eGLR/RSHV
;


+XJR0RWWD
;


-DLPH0DUWLQV
;


-RmR3DXOR/LPD
;


/HDQGUR9LOHOD
;


/HRQDUGR*DGHOKD
;


2VPDU6HUUDJOLR
;


5HQDWR0ROOLQJ
;


:DOGHQRU3HUHLUD
;


Total de votos
13
0
0


x

$SyVDYHULILFDomRGDYRWDomRFRQV WDWRXVHQmR KDYHURTXyUXP QHFHVViULR SDUDGHOLEHUDomRQD&kPDUDGRV'H SXWDGRV
UD]mRSHODTXDOR'HSXWDGR5 RQDOGR&DL DGRSHGLXRHQFHUUD PHQWRGDUHXQL mRHWHYHVXD VROLFLWDomRDWHQGLGDSHOR 
3UHVLGHQWH

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
$UHXQLmRIRLHQ FHUUDGDSHOR3UH VLGHQWHjVKRTXDODQWHV UHLWHURXUH DOL]DomRGHUHXQLmRH [WUDRUGLQiULDFRQ YRFDGD
SDUDRGLDGHMXOKRGHjVK

%UDVtOLDGHMXOKRGH




MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão

Reunião realizada em 17 de julho de 2012
(Extraordinária)

5ª Reunião Extraordinária, em 17/07/12
Início e suspensão: às 10h32
Reabertura: às 11h53
Encerramento: às 15h46
ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPSUHVLGLGRVSHOR'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 3UHVLGHQWHHSHOR6HQDGRU&iVVLR&XQKD/LPD 36'%3% 
3ULPHLUR9LFH3UHVLGHQWH
6RPHQWHDVPDWpULDVREMHWRGRDFRUGRIRUDPDSUHFLDGDV
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ORDEM DO DIA
PAUTA 17
REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA



6ROLFLWDTXHRLWH PRelatório do CAE sobre o exame da admissibilidade das emendas DSUHVHQWDGDVDR3URMHWRGH/H L
Q&1IRVVHRSULPHLURDVHUDSUHFLDGR
5HVXOWDGRAPROVADO POR UNANIMIDADE.

03)Relatório apresentado pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAEVREUHRH[DP HGHDGP LVVLELOLGDGHGDVHPHQGD V
DSUHVHQWDGDVDR3URMHWRGH/HLQ&1±3URMHWRGH/HLGH'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVSDUD

&RRUGHQDGRU'HSXWDGR0DUFXV3HVWDQD


9RWRIDYRUiYHOjVHPHQGDVDGPLWLGDVQDIRUPDDFDWDGDSHORUH ODWRUFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQV
H
5HVXOWDGRR5HODWyULRHR$'(1'2IRUDP$3529$'2632581$1,0,'$'(

REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA

6ROLFLWDTXHRLWHPRelatório aoProjeto de Lei nº 03/2012-CNIRVVHDSUHFLDGRDSyVR5HODWyULRGR&$(
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(

04)Projeto de Lei nº 3/2012-CNTXH³'LVS}H VREUHDVGLUH WUL]HVSDUDDHODER UDomRHH [HFXomRGD/ HL2UoDPHQWiULDGHHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV´

5HODWRU6HQDGRU$QW{QLR&DUORV9DODGDUHV

)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV

9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGR6XEVWLWXWLYRDSUHVHQWDGR'DVHPHQGDVDSUHVHQWDGDVRIHUHFHXYRWRSHODDSURYDomRGH
SHODDSURYDomRSDUFLDOGHHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGRR5HODWyULRR$'(1'2HD(55$7$IRUDP$3529$'2632581$1,0,'$'(UHVVDOYDGRVRVGHVWDTXHV

APRECIAÇÃO DOS 352 DESTAQUES


1) Destaques solicitados pelos autores para votação separadamente:

Destaque 1GR'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUDjHPHQGDGRPHVPRDXWRU

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWD TXH IRL rejeitadoQ DUHSU HVHQWDomR GD&kPD UDGRV 'HSXWDG RVFRPYRWRVFRQWUiUL RVGRV'HSXWD GRV
0DUFRV5RJp ULR*LRYDQQL 4XHLUR]3URIHVVRUD 'RULQKD6HD EUD 5H]HQGH3DXOR  :DJQHU:DQG HONRON*RQoDOYH V'XDUWH 1RJXH LUD
3DXOR5XEHP6 DQWLDJRH)HOLSH 0DLD1mRIRLDS UHFLDGRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQ DGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR § 1º do art. 43 do
Regimento Comum
Destaque 2GR'HSXWDGR'XDUWH1RJXHLUDjHPHQGDGRPHVPRDXWRU

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWDTXHIRLrejeitadoQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRPYRWRVFRQWUiULRVGRV'HSXWDGRV0DUFRV
5RJpULR *LRYDQQL4XHLUR]3 URIHVVRUD'RULQKD  6HDEUD 5H]HQGH'XD UWH1R JXHLUD3DXOR:DJ QHU:DQG HQNRON*RQoDOYHV3DXOR
5XEHP6DQWLDJR H)HOLSH0DLD 1mRIRLDSUHFLD GR QDUHSUHVHQW DomRGR6HQDGR)HGHU DOFRQIRUPHGLVS}HR § 1º do art. 43 do
Regimento Comum
Destaque 99GR'HSXWDGR)HOLSH0DLDjHPHQGDGRPHVPRDXWRU

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWDTXHIRL rejeitadoQD UHSUHVHQWDomRG D&kPDUDGRV 'HSXWDGRVFRP YRWRVFRQWUiULRVGRV'HSXWDGRV 
3URIHVVRUD'RULQKD6HDEUD5HVHQGH'XDUWH1RJXHLUD3DXOR5XE HP6DQWLDJRH )HOLSH0DLD1mRI RLDSUHFLDGRQDU HSUHVHQWDomRGR
6HQDGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR§ 1º do art. 43 do Regimento Comum
Destaque 125GR6HQDGRU5RPHUR-XFijHPHQGDGR'HSXWDGReGLR/RSHV

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWDTXHI RL APROVADO FRPYRWRVFRQWUiULRVGRV'HSXW DGRV3URI HVVRUD'RULQKD6HDE UD5HVHQGH'XD UWH
1RJXHLUD3DXOR5XEHP6DQWLDJRH)HOLSH0DLD
Destaque 189GR'HSXWDGR-RmR'DGRjHPHQGDGD&RPLVVmRGH)LQDQoDVH7ULEXWDomR&'

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWDTX HI RL rejeitadoFR PYRWRVFRQWUiU LRVGRV'HSXWD GRV3URIHVVRUD 'RULQKD6HD EUD5HVHQGH 'XDUWH
1RJXHLUD3DXOR5XEHP6DQWLDJRH0DUFRV5RJpULR
Destaque 270GR6HQDGRU)OH[D5LEHLURjHPHQGDGRPHVPRDXWRU

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWDTXHIR L rejeitadoFRP YRWRVFRQWUiULRVGRV'HSXWDGRV 3URIHVVRUD'R ULQKD6HDEUD 5HVHQGH)HOLSH0DLD 
'XDUWH1RJXHLUD3DXOR5XEHP6DQWLDJR
Destaque 275GR'HSXWDGR3DXOR5XEHP6DQWLDJRjHPHQGDGRPHVPRDXWRU

9RWRGR5HODWRUSHODUHMHLomR
5HVXOWDGRRGHVWDTXHIRL rejeitadoFRPYRWRVFRQWUiULRVGRV'HSXWDGRV3URIH VVRUD'RULQKD6HDEUD5H]HQ GH3DXOR5XEHP
6DQWLDJR0DUFRV5RJpULRH:DOGLU0DUDQKmR

2) Proposta do Presidente para votação dos destaques em globo, ressalvados os que foram
solicitados para votação separadamente: 

5HVXOWDGR$3529$'$32581$1,0,'$'(



3) Destaque com voto do Relator pela APROVAÇÃO:

GR'HSXWDGR-RmR/HmRjHPHQGDGR'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(
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4) Destaques com voto do Relator pela REJEIÇÃO:

DDDDHD
5HVXOWDGRHPYRWDomRHPJORERRVGHVWDTXHVIRUDP rejeitadosQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV1mRIRUDPDSUHFLDGRV
QDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}Ho § 1º do art. 43 do Regimento Comum.

REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA

6ROLFLWDTXHRLWHPRelatório aoProjeto de Lei nº 1/2012-CNIRVVHDSUHFLDGR
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(

05) Projeto de Lei nº 1/2012-CNTXH³$EUHD R2UoDPHQWRG D6HJXULGDGH6R FLDO GD8QLmRH PIDYRUGHyUJ mRVGRV3RGHUH V
/HJLVODWLYRH-XGLFLiULRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGR0LQLVWpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR&UpGLWRHVSHFLDOQRYDORU
JOREDOGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR-RVLDV*RPHV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(

06) Projeto de Lei nº 4/2012-CN, TXH³$EUHD R2UoDPHQWR )LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGH2SH UDo}HV2ILFLDLV GH&UpGLWRFUpG LWR
VXSOHPHQWDUQR YDORUGH5  XPELOKmRWUH]HQW RVHFLQTXHQWDH FLQFRPLOK}HVGHU HDLV SDUDUHIRUoRGHGRW Do}HV
FRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR(OLVHX3DGLOKD
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWR
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(






REQUERIMENTO DE INCLUSÃO NA PAUTA


6ROLFLWDTXHR5HODWyULRDR3URMHWRGH/HLQ&1IRVVHLQFOXtGRQDSDXWD
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(

EXTRAPAUTA


5HODWyULRDRProjeto de Lei nº 16/2012-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGR0HLR$PELHQWH H
GD,QWHJ UDomR1 DFLRQDOFUpGLWRVXSOHPHQWDU QR YDORUJOREDOGH 5  QRYHQW DHW UrVPLOK}HVTXDU HQWDHFLQFRPLO 
QRYHFHQWRVHRLWHQWDHVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH
5HODWRU'HSXWDGR)LOLSH0DLD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV

9RWRIDYRUiYHOQRVWHPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(

  Ofício Conjunto nº 03/2012/Coff/Conorf GHGHMXOKRTXHSURS}HD
³&RUUHomRG HHUU RGHRUGHPWpF QLFDYHULILFDGDQ R
$XWyJUDIRGD/HLGR3ODQR3OXULDQXDO /HLQGHGHMDQHLURGH ´ERRATA ao PPA 2012-2015.
$XWRUHV&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRH)LVFDOL]DomR)LQDQFHLUD&'
&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWR)LVFDOL]DomRH&RQWUROH6)
5HVXOWDGR$3529$'232581$1,0,'$'(

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO


$UHXQLmRIRLHQFHUUDGDSHOR3UHVLGHQWHjVK


%UDVtOLDGHMXOKRGH

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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%±&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWH6REUH0XGDQoDV
&OLPiWLFDV±&00&





Resenha
D
Reuniões Realizadas

Quantidade

,QVWDODomR ,167



5HXQL}HV



Total

02

Proposições

Quantidade

5HTXHULPHQWRV DSURYDGRV 



Total

02









Resenha Consolidada
D



Reuniões Realizadas

Quantidade

,QVWDODomR ,167



5HXQL}HV



Total

12



Proposições

Quantidade

5HTXHULPHQWRV DSURYDGRV 



Total

07
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Resultados das Reuniões
D



11ª Reunião realizada em 04 de julho de 2012
Audiência Pública
Assunto/Finalidade:
%DODQoRGD&RQIHUrQFLDGDV1Do}HV8QLGDVVREUH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO5LR

EXTRAPAUTA
Requerimento nº 6, de 2012-CMMC
5HTXHUQRVWH UPRVUHJLPHQWDLV DFULDo mR GH XPDVXEFRPLVVmRQR kPELWRG D&R PLVVmR0LVWDGH 0XGDQoDV&OLPiWLFDVSDU D
DFRPSDQKDUD&23TXHVHUiUHDOL]DGDQR4DWDUQRSHUtRGRGHGHQRYHPEURDGHGH]HPEURGRFRUUHQWH


$XWRULDDeputado Alfredo Sirkis
5HVXOWDGRAprovado

Requerimento nº 7, de 2012-CMMC
5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDFULDomR GHXPDVXEFRPLVVmRSHUPDQHQWHQRkPELWRGD&RPLVVmR0LVWDGH0XG DQoDV&OLPiWLFDV
SDUDPRQLWRU DPHQWRGDLPSOHPHQWDomRGDVPHGLGDVDGRWDGD
VQD& RQIHUrQFLDGDV1Do}HV8QL GDGHVVREUH 'HVHQYROYLPHQ WR
6XVWHQWiYHO±5LR
$XWRULDDeputado Márcio MacedoHSenador Sérgio Souza
5HVXOWDGRAprovado

12ª Reunião realizada em 11 de julho de 2012
Audiência Pública
Assunto/Finalidade:
$XGLrQFLDS~EOLFDSDUDGHEDWHU

HVWUDWpJLDVQD FLRQDLVGHFRQVHUYDomRGD ELRGLYHUVLGDGHEUDVLOHLUDHFRPEDWH DRGHVPD WDPHQWRQRFRQWH[WR GRGHVHQYROYLPHQ WR
VXVWHQWiYHOHGDPXGDQoDGRFOLPDH
DYDOLDomRHVWU DWpJLFDGRQRYR &yGLJR )ORUHVWDOLPSDFWRVSRVLWLYRVHQHJDWLYRV GHPpGL R HORQJ RSUD]R HP UHODomRjVPHWDVG D
3ROtWLFD1DFLRQDOVREUH0XGDQoDV&OLPiWLFDV
Convidados:
- 5REHUWR%UDQGmR&DYDOFDQWL6HFUHWiULRGH%LRGLYHUVLGDGHH)ORUHVWDVGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWHH
)UDQFLVFR-RVp%DUERVDGH2OLYHLUD)LOKR'LUHWRUGH3ROtWLFDVSDUDR&RPEDWHDR'HVPDWDPHQWRGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH
%UDVtOLDGHMXOKRGH
6HFUHWDULDGD&RPLVVmR
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 17/07/2012
REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

8

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

20

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

3

REUNIÕES CONJUNTAS

-

TOTAL

31

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

2

1

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
-

CAS

-

2

-

2

CCJ

1

2

-

3

CE

1

1

-

2

EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL**
3

CMA

-

4

-

4

CDH

-

3

-

3

CRE

2

1

-

3

CI

-

2

-

2

CDR

-

-

-

-

CRA

-

3

-

3

CCT

-

1

-

1

CMMC

2

-

-

2

TOTAL

8

20

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

JULHO
60 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

919
Julho de 2012

REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO
PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS
CRE – Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de
Fronteira – CREPAFF
CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil –
CISTAC
TOTAL

TOTAL

1

-

1

2

-

2

3

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

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

--

-TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = -

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

-

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

-

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

-

Comissão de Educação – CE

1

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

2

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

3

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

1

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

-

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

-

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

1

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

-

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

1

TOTAL

9
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC

2

TOTAL

2

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E
SUBCOMISSÕES

11

PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

PLS

9

8

-

8

1

-

-

-

-

-

1

CMMC TOTAL
-

27

PLC

3

-

4

1

1

-

2

-

-

-

1

-

12

PDS

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

63

-

70

RQS “SF”
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

13

OFS”S”

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

AVS
AVS
CMA
REP.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL

22

9

6

9

6

-

14

-

-

-

65

-

131

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

19

PLC

2

PDS

63

TOTAL

84
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

8

PLC

10

PDS

7

RQS “SF”

3

EMEN PLEN

1

MSF

13

OFS ”S”

1

AVS

1

AVS CMA

2

REP

1

TOTAL

47

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

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

6

2

-

-

6

6

2

-

-

-

1

2

25

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
--

-

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

-

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

25

TOTAL

25

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
TOTAL

--

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

15

Requerimento de informações a Ministro de Estado

6

TOTAL

21
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 17/07/2012
Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas
REUNIÕES

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

74

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

219

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

45

REUNIÕES CONJUNTAS

24

TOTAL ACUMULADO

362

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

15

14

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
9

CAS

-

28

4

32

CCJ

20

11

3

34

CE

16

16

1

33

CMA

1

25

5

31

CDH

-

37

3

40

CRE

15

17

5

37

CI

-

16

5

21

CDR

-

12

2

14

CRA

-

22

-

22

CCT

-

17

2

19

CMMC
TOTAL
ACUMULADO

7

4

1

12

74

219

EXTRAORDINÁRIAS

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

TOTAL**
38
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO
SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

TOTAL

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

5

-

5

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

6

-

6

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

3

-

3

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

4

-

4

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

4

-

4

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

-

4

4

CDH - Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM

1

-

1

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

1

-

1

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

-

4

4

CRE - Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira –
CREPAFF

1

-

1

CI - Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC

17

-

17

1

-

1

2

-

2

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

45
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REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA
REUNIÃO
CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

TOTAL

1ª, 4ª e 8ª

CAS e CDH

3

2ª

CI e CMA

1

3ª, 7ª, 12ª, 15 e 17ª

CRER+20 e CMARIO20

5

5ª

CMA, CCT e CRE

1

6ª e 22ª

CRE e CMA

2

9ª e 10ª

CCJ e CAE

2

11ª e 16ª

CI e CAE

2

13ª

CCT e CI

1

14ª

CRE e CE

1

18ª

CAE e Com.Mista.MPV 567

1

19ª

CMMC e CRE

1

20ª

CAE, CI e CDR

1

21ª

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

1

23ª

CAE, CCJ e CDR

1

24ª

CAE e CAS

1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 24
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

5

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

7

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

3

Comissão de Educação – CE

14

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

15

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

32

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

18

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

1

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

3

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

12

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

7

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

7

TOTAL ACUMULADO

124

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

4

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

4

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

1

CMA – Permanente da Água – CMAGUA

3

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

3

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM

1

CI – Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC

15

TOTAL ACUMULADO

31
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA

1

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

5

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

3

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

1

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

2

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

2

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

2

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

TOTAL ACUMULADO

24

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

179
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

PEC

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

PLS

39

67

13

28

15

22

1

9

10

9

13

-

226

ECD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

SCD

1

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

-

5

PLC

10

12

27

65

3

4

5

4

-

2

4

-

136

PDS

1

1

-

-

-

-

27

-

-

-

342

-

371

PRS

2

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

10

RQS “SF”

-

-

1

-

-

-

12

-

-

-

-

-

13

IND

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

PFS
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

30

-

3

-

1

-

16

1

-

-

-

-

51

OFS”S”

-

1

2

1

1

-

-

2

1

-

-

-

8

AVS
AVS
“CMA”
SUG

2

1

-

-

1

-

-

-

1

4

-

-

9

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

9

DAS

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

REP.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL

85

83

66

100

33

36

61

16

12

16

359

-

867

ACUMULADO

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

100

PLC

69

PDS

342

TOTAL ACUMULADO

511
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

9

PLS

126

ECD

1

SCD

5

PLC

67

PDS

29

PRS

10

RQS (SF)

13

IND

1

PFS

3

EMEN PLEN

5

MSF

51

OFS “S”

8

AVS

9

AVS “CMA”

8

SUG

9

DAS

1

REP
TOTAL ACUMULADO

1
356
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

26

50

26

36

52

85

24

25

18

27

26

7

TOTAL
ACUMULADO

402

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

1

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

8

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

1

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM

1

CI - Temporária sobre Aviação Civil – CISTAC

2

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

2

TOTAL ACUMULADO

15

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E
SUBCOMISSÕES

417

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

390

Rejeitados

10

Prejudicados

02

TOTAL ACUMULADO

402

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

14

Rejeitado

1

TOTAL ACUMULADO

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

49

Requerimento de Tramitação Autônoma

1

Requerimento de Tramitação Conjunta

1

Requerimento de Informações

7

Requerimento de Autorização para Representação do Senado Federal

1

Requerimento de Sobrestamento de Matéria

1

Requerimento de Voto de Pesar

1

Requerimento de Voto de Solidariedade e Apoio

1

Proposta de Emenda à Constituição

1

Projeto de Lei do Senado

4

Projeto de Decreto Legislativo

2

Indicação

1

TOTAL ACUMULADO

70

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

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

TOTAL

METAS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

TEXTO

13

13

13

5

39

10

22

4

3

7

10

139

TOTAL

18

18

18

10

44

15

27

9

8

12

15

194
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES
01 a 17/07/2012

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

- COMISSÕES PERMANENTES -

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
x Dia 10 de julho
Finalidade:
Ouvir o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação sobre assuntos de relevância de seu
Ministério, dentre eles, o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD
Requerimento(s) de realização de audiência:
Autoria do Requerimento nº 7/2011-CE: Senadora Kátia Abreu
Observação: Ofício nº 732/2012-GM/MEC (art. 397, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal)
Participantes:
• Aloizio Mercadante - Ministro de Estado da Educação

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)
x Dia 03 de julho
Finalidade:
Avaliar os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável RIO+20
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 7/2012, Senador Rodrigo Rollemberg
Participantes:
• André Corrêa do Lago – Embaixador, Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas
Especiais e Negociador-Chefe do Brasil para a Rio+20 - Ministério das Relações Exteriores - MRE
• Francisco Gaetani - Secretário Executivo - Ministério do Meio Ambiente - MMA
• Eduardo Viola - Professor de Relações Internacionais - Universidade de Brasília - UNB
x Dia 11 de julho
Finalidade:
Ciclo de Audiências Públicas sobre Monitoramento de Políticas Públicas no Brasil, para debater
programas de cooperação internacional
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 131/2011, Senador Rodrigo Rollemberg
- RMA 51/2012, Senador Rodrigo Rollemberg
Participantes:
• Marco Farani - Diretor Executivo - Agência Brasileira de Cooperação - ABC
• Claude Pirmez - Vice-Presidente de Pesquisa - Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
• Pedro Antônio Arraes - Diretor Presidente - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH)

x Dia 02 de julho
Finalidade:
Debater a violência no campo e os assassinatos de indígenas e camponeses.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 76/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Antonio Carlos Moriel Sanchez - Delegado - Polícia Federal - Chefe - Serviço de Repressão aos
Crimes contra Comunidades Indígenas
(representante de: Wellington Clay Porcino Silva)
• Gercino José Filho - Presidente - Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo
• Carlos Pankararu - Presidente - Associação Pankararu
• Cléber César Buzatto - Secretário Executivo do Conselho Indigenista Missionário
• Araju Sepeti - Etnia Guarani - Representante - Central da União de Índios e Aldeias
• Ailson Silveira Machado - Coordenador - Mediação de Conflitos Agrários da Presidência da
República
• Luiz Carlos Marchão - Auditor-Chefe - Fundação Nacional da Saúde - FUNASA
• Janete Capiberibe - Deputada Federal - PSB/AP
x Dia 09 de julho
Finalidade:
Debater a proteção à fauna marinha, o meio ambiente aquático, a perseguição a ativistas ambientais,
e também a defesa do ecossistema após a conferência Rio + 20, na perspectiva do desenvolvimento
sustentável no Planeta.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 68/2012, Senador Paulo Paim
- RDH 79/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• José Sarney Filho - Deputado Federal
• Roberto Vizentin - Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
• Yana Sobral - Assessora Extraordinária Adjunta do Ministério do Meio Ambiente para a Conferência
Rio + 20
• Filipe de Oliveira Chaves - Professor - Departamento de Oceanografia Biológica da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro
(representante de: Ana Lucia Travassos Romano)
• Wendell Estol - Diretor Geral Voluntário - Instituto Sea Shepherd Brasil (Instituto Guardiões do Mar)
x Dia 12 de julho
Finalidade:
Fazer um balanço das audiências realizadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa ao longo do primeiro semestre de 2012.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 84/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Marcos Avilques Campos - Representante - Coordenação Executiva da Articulação dos Povos
Indígenas - APIB
• Álvaro Sólon de França - Presidente - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - ANFIP
• Neori Tigrão - Presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro
• Eloi Ferreira de Araujo - Presidente - Fundação Cultural Palmares
• Nelson de Miranda Osório - Diretor Financeiro - Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas - COBAP
• Paulo Luiz Schmidt - Vice-Presidente - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho - ANAMATRA
• Luiz Antonio Festino - Coordenador - Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres - CNTTT
• Omar José Gomes - Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres - CNTTT
• Moacyr Roberto Tesch Auversvald - Diretor Presidente - Confederação Nacional dos
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Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
• Carlos Penna Brescianini - Representante - Blog Ambiente e Transporte
• Neilton Araujo de Oliveira - Diretor Adjunto - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
• Maria Rita Sabo de Assis Brasil - Diretora - Direitos Humanos da Federação Nacional dos Médicos
• José Calixto Ramos - Presidente - Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST
• Marcus Vinicius Furtado Coelho - Secretário-Geral - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
• Mário Theodoro - Secretário-Executivo - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial SEPPIR
• Wilson Veleci - Membro - Movimento Negro Unificado
• Raimundo Nonato Lopes de Sousa - Representante - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência - CONADE
• Marlete Queiroz - Representante - Rede Sujeito de Direito
• Carlos Eduardo Azevedo Lima - Presidente - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho ANPT

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE)
x Dia 11 de julho
Assunto/Finalidade:
Explicar o posicionamento do governo brasileiro frente à situação política do Paraguai, em especial
acerca do processo que culminou com o impeachment do então presidente Lugo, e suas
consequências para as relações entre o Brasil e aquele país. Justifica-se essa proposição no fato de
que o Paraguai é membro pleno do Mercosul, com vínculos econômicos e sociais estreitos com o
Brasil.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 27/2012, Senador Francisco Dornelles e outros
Participantes:
• Antonio de Aguiar Patriota – Embaixador - Ministro de Estado - Ministério das Relações Exteriores MRE

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA)
x Dia 12 de julho
Finalidade:
Debater a atual crise por que passa a suinocultura brasileira.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRA 26/2012, Senadora Ana Amélia e outros
Participantes:
• Mendes Ribeiro Filho - Ministro de Estado - Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
• Marcelo Lopes - Presidente - Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - ABCS
• Pedro de Camargo Neto - Presidente - Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de
Carne Suína - ABIPECS
• Marcio Milan - Vice-Presidente - Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS
(representante de: Sussumo Honda)
• Marcia Caldas - Coordenadora - Crédito Rural e Normas da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda - SPE/MF
(representante de: João Rabelo Júnior)
• Caio Rocha - Secretário de Política Agrícola - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA
• Vilson Covatti - (PP-RS) – Deputado - Presidente - Frente Parlamentar Mista da Suinocultura - FPMS

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC)
x Dia 11 de julho
Finalidade:
Debater
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1. estratégias nacionais de conservação da biodiversidade brasileira e combate ao desmatamento no
contexto do desenvolvimento sustentável e da mudança do clima e
2. avaliação estratégica do novo Código Florestal: impactos positivos e negativos de médio e longo
prazo em relação às metas da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas.
Participantes:
• Roberto Brandão Cavalcanti - Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio
Ambiente; e
• Francisco José Barbosa de Oliveira Filho - Diretor de Políticas para o Combate ao Desmatamento
do Ministério do Meio Ambiente.

- SUBCOMISSÕES -

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI)
x Dia 04 de julho
Finalidade:
Discutir a visão dos órgãos de pesquisas e controladores do Governo.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- Requerimento nº 1/2012-CISTAC
Participantes:
• Carlos Cesar Modena - Auditor de Controle Externo da Secretaria de Fiscalização de Desestatização 1
- Tribunal de Contas da União
• Carlos Álvares da Silva Campos Neto - Coordenador de Infraestrutura Econômica da Diretoria de
Estudos e Políticas Setoriais - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
• Fernando Antônio R. Soares - Assessor Executivo - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda
x Dia 10 de julho
Finalidade:
Debater o impacto dos preços dos combustíveis sobre a atividade aérea.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- Requerimento nº 1/2012-CISTAC
Participantes:
• Cláudio Ishihara - Diretor do Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo - Ministério de
Minas e Energia - MME
• Alísio Jacques Mendes Vaz - Presidente-Executivo - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras
de Combustíveis e Lubrificantes - SINDICOM
• Paulus Figueiredo - Especialista em Combustível - Consultor Independente

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

MATÉRIA

RESULTADO (***)

COMISSÃO

DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS
PLS 18/2006 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências". (Estabelece
classificação por faixa etária para presença de crianças em
atividades culturais audiovisuais).

Aprovado o Projeto, nos
termos do substitutivo
apresentado. (T)

CE

03
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PLS 298/2006 - Acrescenta art. 48-A à Lei nº 10.931, de 2 de
agosto de 2004, para permitir refinanciamento de saldo de
financiamento imobiliário com interveniência de novo agente
financeiro credor.

Aprovado o Projeto. (T)

CAE

10

PLS 493/2007 - Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e
a Lei nº 10.666, de 08 de maio de 2003, para vedar a incidência
de
penalidades
no recolhimento
a
destempo
de
complementação devida por contribuinte individual quando, no
período próprio, o valor a ser recolhido for inferior ao valor
mínimo por procedimento de arrecadação.

Rejeitado o Projeto. (T)

CAE

03

PLS 340/2008 - Acrescenta inciso ao art. 51 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, para disciplinar a imposição de limites
mínimos de consumo periódico em serviços de prestação
continuada.

Aprovado o parecer,
favorável, nos termos
da Emenda nº 01-CCT
(Substitutivo). (NT)

CCT

04

PLS 250/2009 - Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, para permitir o acesso de estudantes oriundos de
cooperativas educacionais aos benefícios do Programa
Universidade para Todos (PROUNI).

Aprovado o Projeto,
com as emendas nºs
01-CE e 02-CE. (T)

CE

03

PLS 461/2009 – Complementar - Altera o art. 195 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
para permitir a certificação eletrônica notarial dos livros
obrigatórios comerciais e fiscais, que farão a mesma prova que
os originais para todos os efeitos jurídicos.

Aprovado o parecer,
favorável, acolhendo as
Emendas nºs 1-CCJCCT e 2-CCJ-CCT, na
forma das Emendas nºs
3-CAE e 4-CAE. (NT)

CAE

03

PLS 410/2009 - Eleva para cinqüenta por cento, nos anoscalendário de 2010, 2011 e 2012, o limite previsto nos arts. 15
e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para a
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Aprovado o Projeto e as
Emendas nºs 1, 2 e 3CAE. (T)

CAE

10

PLS 563/2009 - Altera a Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de
1960, para dispor sobre o exercício da profissão de
Compositor, e dá outras providências.

Aprovado o Projeto, na
forma da Emenda nº 1CE-CAS (Substitutivo).
(T)

CAS

04

O Substitutivo é dado
como
definitivamente
adotado. (T)

CAS

11

PLS 17/2010 - Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, para
excepcionar os concedentes de estágios não-obrigatórios para
estudantes de medicina do cumprimento de exigências com
repercussões pecuniárias.

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CE

03

PLS 141/2010 - Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
para autorizar o Poder Executivo a reduzir a zero as alíquotas
da Contribuição para o Programa de Integração Social e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre a receita bruta
decorrente da prestação de serviços da venda de material de
construção destinadas a execução de programas e projetos de
construção e/ou reforma de habitação popular

Rejeitado o Projeto. (T)

CAE

03
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PLS 164/2010 - Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de
2009, que "Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima
- PNMC e dá outras providências".

Aprovado o parecer,
favorável
com
as
Emendas nºs 1 e 2CAE. (NT)

CAE

10

PLS 191/2010 - Institui o Sistema de Proteção ao Programa
Nuclear Brasileiro - SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº 1.809,
de 7 de outubro de 1980.

Aprovado o substitutivo
ao PLC 191, de 2007.
(T)

CCT

04

PLS 131/2011 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados para os veículos adquiridos por órgãos
estaduais, distritais ou municipais, quando destinados ao
transporte escolar.

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

CAE

03

PLS 404/2011 - Institui a Bolsa-Artista.

Aprovado o Projeto,
com as emendas nºs
01-CE e 02-CE. (T)

CE

03

PLS 412/2011 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências, para incluir no campo de atuação do SUS a
execução de campanhas sociais voltadas a promoção da saúde
mental.

Aprovado o Projeto, na
forma da Emenda nº 1CAS (Substitutivo). (T)

CAS

04

O Substitutivo é dado
como
definitivamente
adotado. (T)

CAS

11

PLS 493/2011 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
de forma a permitir que o valor da aposentadoria do segurado
que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, por
razões decorrentes de doença ou deficiência física, seja
acrescido de vinte e cinco por cento.

Aprovado o Projeto. (T)

CAS

04

PLS 503/2011 - Denomina Rodovia Presidente João Goulart a
Rodovia BR-153.

Aprovado o Projeto,
com a emenda nº 01CE. (T)

CE

03

PLS 510/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - para dispor
sobre o funcionamento de estabelecimentos públicos de
educação infantil durante as férias escolares.

Aprovado o Projeto,
com a emenda nº 01CE. (T)

CE

03

PLS 528/2011 - Altera o art. 1º da Lei nº. 9.530, de 10 de
dezembro de 1997, para determinar que percentual não inferior
a 5% (cinco por cento) da receita do Tesouro Nacional
decorrente do pagamento de participações e dividendos pelas
entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta
será destinado a programas de manutenção e desenvolvimento
do ensino.

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CE

03

PLS 559/2011 - Altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para estabelecer
condicionamentos à oferta de planos de serviços de
telecomunicações com "cláusulas de fidelização" do assinante.

Aprovado o parecer,
favorável
com
a
emenda nº 1-CMA.
(NT)

CMA

10

PLS 572/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para obrigar as escolas

Aprovado o Projeto. (T)

CE

03
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de educação básica a identificar, no ato da matrícula, as
pessoas autorizadas a ingressar no estabelecimento de ensino
para cuidar de assuntos de interesse do aluno.
PLS 583/2011 - Acrescenta parágrafo único ao art. 27 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para
estabelecer a contagem no período de carência para a
aposentadoria por tempo de contribuição do tempo de serviço
como segurado especial, até o limite de vinte cinco anos para a
mulher e trinta anos para o homem.

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

CAS

04

PLS 740/2011 - Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220
da Constituição Federal, para determinar que a divulgação de
matérias jornalísticas relacionadas a medicamentos e terapias
seja objeto de regulação.

Rejeitado o Projeto. (T)

CAS

04

PLS 752/2011 - Acrescenta o parágrafo 6º no art. 392A da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; altera o caput do
art. 71A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social; e dá
outras providências.

Aprovado o Projeto, na
forma da Emenda nº 1CAS (Substitutivo). (T)

CAS

04

PLS 44/2012 - Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, e a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, para
determinar que os benefícios monetários nelas previstos sejam
pagos, preferencialmente, à mulher responsável pela unidade
familiar.

Aprovado o Projeto. (T)

CAS

04

PLS 76/2012 - Adota medidas para informar os consumidores
acerca de tributos que incidem diretamente sobre bens e
serviços, conforme o disposto no § 5° do art. 150 da
Constituição Federal.

Aprovado o parecer,
favorável ao Projeto
com a Emenda nº 1 CAE. (NT)

CAE

03

PLS 127/2012 - Modifica o inciso XI do art. 10 da Lei nº 7.783,
de 28 de junho de 1989, para incluir todas as atividades
bancárias no rol de serviços ou atividades essenciais.

A Comissão aprova o
parecer, favorável. (NT)

CAE

10

PLS 164/2012 - Dispõe sobre a concessão de segurodesemprego para os trabalhadores rurais desempregados,
contratados por safra, por pequeno prazo ou por prazo
determinado, e dá outras providências.

Aprovado o Projeto e as
Emendas nºs 1 A 4CAS. (T)

CAS

04

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC
PLC 20/2009 - Disciplina a comercialização de
embaladas em recipiente fechado capaz de emitir spray.

tintas

Aprovado o parecer,
pela prejudicialidade do
Projeto. (NT)

CAE

03

PLC 63/2011 - Altera a alínea c e inclui a alínea e no art. 2º do
Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, que determina a
hora legal do Brasil, visando a modificar os fusos horários do
Estado do Acre e de parte do Estado do Amazonas do fuso
horário Greenwich "menos quatro horas" para o fuso horário
Greenwich "menos cinco horas".

Aprovado o parecer,
favorável. (NT)

CAE

03

PLC 67/2011 - Altera a redação do § 1º do art. 47 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases

Aprovado o Projeto, nos
termos do substitutivo

CE

03
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da Educação Nacional.

apresentado. (T)

PLC 85/2011 - Determina que frigoríficos com registro no
Serviço de Inspeção Federal - SIF informem, diariamente, ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento os preços,
as quantidades e outras características dos bovinos adquiridos
para abate.

Aprovado o parecer,
favorável ao Projeto
nos termos da Emenda
nº 1-CAE (Substitutivo).
(NT)

CAE

03

PLC 114/2011 - Dispõe sobre a obrigação de os laboratórios
farmacêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos alerta
sobre a existência da lactose na composição de seus produtos.

Aprovado o parecer,
pela rejeição. (NT)

CMA

10

PLC 38/2012 - Cria cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, Gratificações de
Representação, Gratificações de Exercício em Cargo de
Confiança devidas a militares e Gratificações de
Representação pelo Exercício de Função, destinados ao
Ministério da Defesa.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

03

PLC 39/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), e dá outras
providências.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

10

PLC 41/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região (GO).

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

10

PLC 49/2012 - Altera a Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de
2006, que dispõe sobre o ensino na Marinha, no que se refere
aos requisitos para ingresso nas Carreiras da Marinha.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PLC 50/2012 - Dispõe sobre os requisitos para ingresso nos
cursos de formação de militares de carreira do Exército.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PLC 61/2012 - Dispõe sobre o sistema de acompanhamento da
execução das penas, da prisão cautelar e da medida de
segurança.

Aprovado o Parecer
favorável
com
as
Emendas nºs 1 e 2CCJ. (NT)

CCJ

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS
PDS 256/2011 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO IGUATEMI LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 302/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE
CONCÓRDIA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 323/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO PRINCESA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 325/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE DE XANXERÊ SC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04
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PDS 346/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CRISTÃO LAJINHENSE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lajinha, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 410/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
SANHAUÁ FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Mari, Estado da
Paraíba.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 438/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA DE BRUNÓPOLIS para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brunópolis, Estado de
Santa Catarina.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 8/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA LM - WESTFÁLIA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Westfália, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 10/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO SOCIEDADE DE FRIBURGO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 38/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PAULO BENTO para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo Bento,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 40/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO JUAZEIRO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Juazeiro,
Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 41/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE
ALTERNATIVO E DE BAIRROS DO MUNICÍPIO DE NOVO
GAMA para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Novo Gama, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 46/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à SOCIEDADE DIFUSORA PIUMHIENSE DE RADIODIFUSÃO
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Piumhi, Estado de Minas
Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 47/2012 – Aprova o ato que outorga permissão à
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Vila Maria, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 49/2012 – Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO ONDA SUL FM STÉREO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas
Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 52/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à TEMPO FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04
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sonora em frequência modulada na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.
PDS 59/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Libéria sobre Cooperação Educacional, celebrado em Brasília,
em 7 de abril de 2010.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PDS 72/2012 - Aprova o texto do Convênio Constitutivo do
Fundo Multilateral de Investimentos II (FUMIN II), assinado na
cidade de Okinawa, no Japão, em 9 de abril de 2005.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PDS 75/2012 - Aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a Ucrânia sobre Transferência de
Pessoas Condenadas, assinado em Kiev, em 2 de dezembro
de 2009.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PDS 82/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo de Burkina Faso
sobre Cooperação Cultural, assinado em Brasília, em 12 de
novembro de 2009.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PDS 85/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM
LAGOA NOVA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 86/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio das
pedras, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 87/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL E ARTÍSTICO DE MARIANA PIMENTEL para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 91/2012 - Aprova o ato que renova a conces-são
outorgada à RÁDIO CHAMONIX LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas mé-dias na cidade de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 93/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 94/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à RÁDIO PIATÃ DE SALVADOR LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 95/2012 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à RÁDIO EXCLUSIVA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 96/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à SORALI SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO LITORÂNEA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Entre Rios, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04
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PDS 97/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA REAL DE COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Ibirapitanga, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 103/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO PIONEIRA DE FORQUILHA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Forquilha, Estado do Ceará.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 104/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à DIFUSORA RÁDIO DE CAJAZEIRAS LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 106/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DAS ÁGUAS QUENTES para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caldas Novas, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 109/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO E CULTURAL DE AFUÁ - ASCOA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Afuá, Estado
do Pará.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 113/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à ULTRA RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 114/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Boa
Vista, Estado de Roraima.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 115/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à LAGOA RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 117/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE BURITI
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Buritirama, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 126/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA CANGUÇU DE COMUNICAÇÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Canguçu, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 127/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
PALMITAL FM STEREO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Palmital, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 130/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
CRISTO REI COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Santa Teresa, Estado do Espírito Santo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04
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PDS 131/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à NOSSA
RÁDIO DE TERESINA FM LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Abadiânia, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 133/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
QUIXELÔ FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Quixelô, Estado
do Ceará.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 134/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à CABLELINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Jambeiro, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 138/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
TIPUANA FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Angical, Estado
da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 139/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à LMG
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Aiquara, Estado
da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 141/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
CHAPADA RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Andaraí, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 142/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO DE ITABIRITO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Itabirito, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 143/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
ANDRENEI CARNEIRO DE ARAÚJO E CIA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Santaluz, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 144/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à GTOLL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Paraíso do Norte, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 145/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à PLUS
RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Xangri-lá, Estado
do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 146/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à LINS RÁDIO CLUBE LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Lins,
Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 147/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO SUBAÉ LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 148/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
CAMARGO E VASSALI - EMPRESA DE RADIODIFUSÃO

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04
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LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Campinas do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.
PDS 150/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
COMUNIDADE FAMENSE DE RÁDIO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Fama, Estado de Minas
Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 151/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE RÁDIO NORDESTE FM - ACECRAN para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus, Estado
do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 155/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ATUAL GUAIRACÁ DE MANDAGUARI
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 156/2012 – Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA PAULA FREITAS ARCOFREITAS para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paula Freitas, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 157/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO COMUNIDADE FM RADIOCOM para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 158/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO DIFUSORA RESPLENDOR LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 159/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRINCESA DA LAGOA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 163/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO MOMENTO FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Osório, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 176/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO SOCIEDADE DIFUSORA A VOZ DE BAGÉ
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 180/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TELEVISÃO ICARAÍ LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Maringá,
Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 188/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL ZONA SUL
LIBERDADE FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 191/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

12
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Equatorial sobre o Exercício de Atividade Remunerada por
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico das Missões Diplomáticas,
Repartições
Consulares
e
Perante
Organizações
Internacionais, assinado em Malabo, em 5 de julho de 2010.
PDS 196/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO BARRETOS LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Colina, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 198/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA GOIS DE RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 239/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO
CARMO DE OSCAR BRESSANE para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Oscar Bressane, Estado
de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

04

PDS 274/2012 - Aprova o texto do Acordo de Previdência
Social e seu Protocolo Adicional entre a República Federativa
do Brasil e a República Federal da Alemanha, assinado em
Berlim, em 3 de dezembro de 2009.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

PDS 276/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Mali sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em Bamaco, em 22 de
outubro de 2009.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CRE

05

REQUERIMENTO “SF” – RQS
RQS 489/2012 - Requer, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, Voto de Solidariedade ao jornalista
brasileiro Klester Cavalcanti e à revista IstoÉ, para a qual
prestava serviços na Síria, onde foi preso e já liberado, mas
está impedido de sair daquele país.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

05

RQS 620/2012 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal, combinado com o art. 40, § 1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
ausentar-se do País, no período de 2 a 4 de agosto de 2012,
para 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.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

05

RQS 659/2012 - Requer, nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º,
I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão no exterior, como representante do
Senado Federal, nos dias 26 e 27 de julho de 2012, para
participar, como convidado do Parlamento Latino-Americano,
em Curaçao, da Reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional
daquele Parlamento.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

12
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PEC 103/2011 - 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.
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Aprovado o Parecer
pelo
acolhimento
parcial das Emendas
nºs 2 a 4-PLEN e das
PEC's nºs 56, 103 e
113, de 2011, nos
termos da Emenda nº
5-CCJ
(Substitutivo).
(NT)

CCJ

03

MSF 28/2012 - Encaminha, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei
nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a Programação Monetária
para o 2º trimestre de 2012, aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional em sessão de 29 de março de 2012.

Aprovado o parecer,
favorável, nos termos
do Projeto de Decreto
Legislativo
apresentado. (NT)

CAE

03

MSF 35/2012 - Encaminha, em cumprimento ao disposto no §
4º art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, o
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

Aprovado o Parecer,
pelo conhecimento e
arquivamento. (NT)

CMA

10

MSF 45/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal o
nome da Senhora ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE
NOVAES para exercer o cargo de Diretora da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.

Aprovada a indicação.
(NT)

CAE

03

MSF 47/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a
escolha da Senhora LIGIA MARIA SCHERER, Ministra de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil junto à República de Moçambique, e, cumulativamente,
junto ao Reino da Suazilândia e à República de Madagascar.

Sabatina
(NT)

Realizada.

CRE

12

MSF 50/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a
escolha da Senhora VERA LÚCIA BARROUIN CRIVANO
MACHADO, Ministra de Primeira Classe do Quadro Especial do

Sabatina
(NT)

Realizada.

CRE

12

Tramita em conjunto com

PEC 56/2011 - Altera os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal para dispor sobre a alíquota interestadual
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, quando a
operação ou a prestação ocorrer no âmbito do comércio
eletrônico.

Tramita em conjunto com

PEC 113/2011 - Altera o inciso VII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal para dispor sobre a alíquota interestadual
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas
operações e prestações de serviços interestaduais que
destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte.
MENSAGEM – MSF
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Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária, Chefe da
Missão junto à União Europeia.
MSF 51/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
40,431,000.00 (quarenta milhões, quatrocentos e trinta e um mil
dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado do
Tocantins e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
destinada a financiar parcialmente o "Projeto de Modernização
Fiscal do Estado do Tocantins (PMF-TO) (PROFISCO - TO)".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

10

MSF 52/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, entre a Companhia Estadual de
Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de até US$
130,556,650.00 (cento e trinta e milhões, quinhentos e
cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta dólares dos
Estados Unidos da América), cujos recursos são destinados ao
financiamento parcial do "Programa de Expansão e
Modernização do Sistema Elétrico da Região Metropolitana de
Porto Alegre e da Área de Abrangência do Grupo CEEE - Pró
Energia RS".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

10

MSF 53/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
480,000,000.00 (quatrocentos e oitenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, entre o Estado do
Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD, para financiamento parcial do
"Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento
Econômico e Social do Rio Grande do Sul - PROREDES RS"
(SWAp to Strengthen Public Investment Project) de abordagem
setorial ampla (SWAp).

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

10

MSF 54/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
600,000,000.00 (seiscentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), entre o Estado do Rio de Janeiro e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, destinada a financiar adicionalmente o "Programa
Estadual de Transporte 2 - PET 2".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

10

MSF 55/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até ¥
16.411.000.000,00 (dezesseis bilhões, quatrocentos e onze
milhões de ienes japoneses), entre o Estado do Pará e a
Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA),
destinada a financiar parcialmente o "Projeto Ação Metrópole 2 ª Etapa".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

10

MSF 56/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), entre o Município de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, e a Corporação Andina de Fomento
- CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

10
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"Programa de Reestruturação Viária da Bacia de Ribeirão de
Santo Antônio de Aparecida de Goiânia".
MSF 59/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até SRD
16.064.876 (dezesseis milhões sessenta e quatro mil oitocentos
e setenta e seis direitos especiais de saque), entre o Estado da
Paraíba e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrícola - FIDA, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do "Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri e
Seridó".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

17

MSF 60/2012 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
100,000,000.00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), entre o Estado do Rio Janeiro e a Corporação
Andina de Fomento - CAF, destinada a financiar parcialmente o
"Programa Emergencial Rodoviário da Região Serrana".

Aprovado o parecer,
favorável nos termos do
PRS apresentado. (NT)

CAE

17

Aprovado o parecer,
pelo conhecimento e
arquivamento. (NT)

CMA

10

AVS 76/2011 - Encaminha cópia do Acórdão nº 2.261, de 2011
- TCU - Plenário, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente à auditoria realizada com o
objetivo de analisar a governança das agências reguladoras
federais de infraestrutura (TC 012.693/2009-9).

Aprovado o parecer
pelo arquivamento da
matéria. (NT)

CAS

04

AVS 2/2012 - Copa do mundo de 2014. Acompanhamento da
operação de crédito relativa ao projeto de reforma e adequação
do Estádio do maracanã, a ser celebrada entre o BNDES e o
Estado do Rio de Janeiro.

Aprovado o parecer
pelo conhecimento e
arquivamento. (NT)

CMA

10

AVS 5/2012 - Relatório de auditoria de natureza operacional.
Renúncia fiscal instituída pelo Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI).

Aprovado o parecer
pelo conhecimento e
arquivamento. (NT)

CMA

10

OFICIO “S” - OFS
OFS “S” 3/2012 - Encaminha, em cumprimento ao disposto no
art. 6º da Lei nº 12.396, de 2011, o Relatório de Atividades da
Autoridade Pública Olímpica - APO referente ao 2º semestre de
2011.
AVISO – AVS

REPRESENTAÇÃO - REP
REP 1/2012 - Apresenta, nos termos do art. 55, II e § 2º, da
Constituição Federal e art. 5º, II e III; e art. 17 e seguintes do
Código de Ética e Decoro Parlamentar - Resolução nº 20 de
1993, do Senado Federal, Representação em face do Senhor
Senador DEMÓSTENES TORRES, tendo em vista as matérias
publicadas pelos órgãos de imprensa acerca das investigações
realizadas pela Polícia Federal no âmbito da "Operação Monte
Carlo".

Aprovado o Parecer
pela inexistência de
vícios
de
constitucionalidade,
legalidade e juridicidade
no processamento da
Representação e, por
sua
admissibilidade.
(NT)

CCJ

04
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Legendas – Comissões
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comisão de Assuntos Sociais
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura E Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas

Legendas – Proposições
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
PLS – Projeto de Lei do Senado
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara
PDS – Projeto de Decreto Legislativo
PRS – Projeto de Resolução
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário
IND – Indicação
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário
MSF – Mensagem “SF”
REC – Recursos
OFS – Ofício “SF”
DIV – Diversos
AVS – Aviso
AVS “CMA” – Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
PET – Petição
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP - Representação
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&6XEVHFUHWDULDGH$SRLRjV&RPLVV}HV(VSHFLDLV
H3DUODPHQWDUHVGH,QTXpULWR

5HODWyULRGD66&(3,±D
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Nome

Ano

REFORMA DO
CÓDIGO
PENAL
(JURISTAS)
RQS 756/2011

QUESTÕES
FEDERATIVAS
(JURISTAS)
RQS 25/2012

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos

Proposições
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI

Nome

TRÁFICO
DE
PESSOAS
RQS
226/2011

ECAD
RQS
547/2011

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos

Proposições
3(&

3/&

5(4

3/6

356

2011



















2012



















Total
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos

Proposições
3(&

3/&

5(4

3/6

356

2EV

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER NO
BRASIL
RQN 4/2011

2012





















OPERAÇÕES
VEGAS E
MONTE
CARLO
RQN 1/2012

2012





















AUDIÊNCIAS
AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS



&RPLVVmRGH-XULVWDV±$QWHSURMHWRGH&yGLJR3HQDO &-(&3 



&3,GR(&$' &3,(&$' 



&3,GR7UiILFR1DFLRQDOH,QWHUQDFLRQDOGH3HVVRDVQR%UDVLO &3,75$)3( 



&30,GD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHU &30,9&0 



&30,2SHUDo}HV9HJDVH0RQWH&DUOR



TOTAL

38


COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL
(CJECP)


x Dia 24 de fevereiro em São Paulo/SP
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHR&DStWXOR³'RV&ULPHV&RQWUD D9LGD´FRPDILQ DOLGDGHGHVXEVLGLDUDHODERUDomRGR$QWHSURMHWR
GR1RYR&yGLJR3HQDO
3DUWLFLSDQWHV
o Ricardo Garisio Sartori3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH6mR3DXOR
o Fernando Grella Vieira3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
o Luiz Flávio Borges D’Urso3UHVLGHQWHGD2UGHPGRV$GYRJDGRVGH%UDVLO6HomR6mR3DXOR
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x Dia 23 de março
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVR EUHR &DStWXO R³'R V &ULPHV &RQWUD D$GPLQL VWUDomR3~EOL FD´ FRP DILQDOL GDGHGH VXEVLGLDU D
HODERUDomRGR$QWHSURMHWRGR1RYR&yGLJR3HQDO
3DUWLFLSDQWHV
o Henrique de Sousa Lima - 5HSUHVHQWDQWHGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR±&*8
o Antônio Davi - $GYRJDGRGD8QLmR
o José Robalinho Cavalcante - 3URFXUDGRUGD5HS~EOLFD
o Tércio Issami Tokano -$GYRJDGRGD8QLmR'LUHWRU6XEVWLWXWRGR'HSDUWDPHQWRGH3DWULP{QLRH3URELGDGH
o João Alberto Simões Pires Franco - 'HIHQVRU3~EOLFR)HGHUDO
o Reynaldo Soares da Fonseca - 'HVHPEDUJDGRU)HGHUDO5HSUHVHQWDQWHGD$VVRFLDomRGRV-Xt]HV)HGHUDLV
GR%UDVLO±$-8)(
o Adalberto Jorge Xisto Pereira - 'HVHPEDUJDGRU5HSUHVHQWDQWHGD$VVR FLDomRGRV0DJLVWUDGRV%UDVLOHLURV
$0%
o Luís Maximiliano Lael Telesca Mota - 6HFUHWiULR*HUDO$GMXQWR5HSUHVHQWDQWH2$%')
o Cláudia Chagas - 5HSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
o Dermeval Farias Gomes Filho - 3URPRWRUGH-XVWLoDGR03')7 5HSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR
0LQLVWpULR3~EOLFR
o Mohamed Ale Hasan Mahmoud - &RRUGHQDGRU 5HJLRQDOG R ,QVWLWXWR%UD VLOHLURG H&L rQFLDV &ULPLQDLV±
,%&&5,0
o Clayton Silva Germano - 3URPRWRUGH-XVWLoD5HSUHVHQWDQWHGR&21$03
o Crista Correa - 5HSUHVHQWDQWHGR0RYLPHQWR%UDVLO&RQWUDD&RUUXSomR
o Leonardo Araújo Marques - 3URPRWRU GH-XVWLoD5HS UHVHQWDQWH GR&RQVHOKR1DFLRQDOGRV3URFXUDGRUHV
*HUDLV±&13*
o Roberto Biasoli - 5HSUHVHQWDQWHGR'HSDUWDPHQWRGH 5HFXSHUDomRGH$WLYRVH &RRSHUDomR,QWHUQDFLRQDO±
'5&,
o José Ildomar Uberti Minuzzi - $XGLWRU)LVFDO&RRUGHQDGRUGH3HVTXLVDH,QYHVWLJDomRGD5HFHLWD)HGHUDO±
&23(,
o Marcos Martins Davidovich - 3URFXUDGRU)HGHUDO5HSUHVHQWDQWHGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
o Thiago Bottino - &RRUGHQDGRUGD(VFRODGH'LUHLWRGD)*9
o Bolívar Steinmetz - 'HOHJDGR3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV'HOHJDGRVGD3ROtFLD)HGHUDO±'3)
o Sebastião José Lessa - 'HOHJDGR5HSUHVHQWDQWHGD$'(32/%UDVLO
o Fernando dos Santos Carneiro -5HSUHVHQWDQWHGDVRFLHGDGHFLYLO
x Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHQRYRVWLSRVSHQDLV
3DUWLFLSDQWHV
o José Mariano Beltrame – 6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFDGRHVWDGRGR5LRGH-DQHLUR
o Cláudio Soares Lopes – 3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGR5LRGH-DQHLUR
o Paulo Melo – 'HSXWDGR(VWDGXDOGR5LRGH-DQHLUR
o Leila Marian -'HVHPEDUJDGRUD
o Manuel Alberto Ribeiro dos Santos - 'HVHPEDUJDGRU
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x Dia 18 de maio em Porto Alegre/RS
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHRWHPD³3DUWH*HUDOGR&yGLJR3HQDOHRXWURVWHPDVFRUUHODWRV´
3DUWLFLSDQWHV
o Marcelo Bandeira Pereira – 3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR5LR*UDQGHGR6XO
o Airton Michels – 6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR5LR*UDQGHGR6XO
o Davi Medina da Silva – 3URPRWRUGD3URFXUDGRULD*HUDOGH-XVWLoDGR5LR*UDQGHGR6XO
o Alexandre Wunderlich –3URIHVVRUGD)DFXOGDGHGH'LUHLWRGD38&56




CPI do ECAD (CPIECAD)

x Dia 26 de março em São Paulo/SP
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Sandra Véspoli - $XWRUDGR/LYUR³22XWUR/DGRGR(&$'´
o Carlos Mendes - 3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGH&RPSRVLWRUHVGH6mR3DXOR
o Marcello Nascimento - 5HSUHVHQWDQWHGR(&$'
o Paulo Celso Lui - 5HSUHVHQWDQWHGD)HGHUDomR1DFLRQDOGDV(PSUHVDV([LELGRUDV&LQHPDWRJUiILFDV


CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE)
x Dia 20 de março
)LQDOLGDGH
([SRVLomRDFHUFDGRVIDWRVHQYROYHQGRDSULVmRGH9LOEHUWR$WDtGH)UD]mRHPUD]mRGRFULPHGH7UiILFRGH
3HVVRDV
Participantes:
o Luis Vanderlei Pardi – 'HOHJDGRGH3ROtFLD)HGHUDO

x Dia 27 de junho
)LQDOLGDGH
7UDWDUVRE UH RFXPS ULPHQWRGR,3ODQR1DFL RQDOGH (QIU HQWDPHQWRDR7UiILFR GH3HVVRD VEHPFRP RVREUHR V
WHUPRVGR,, 3ODQR1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRDR7UiILFRGH3HVVRDVHTXHVW}HVDWLQHQWHVjVHVSpFLHVGHWUiILFR
GHSHVVRDV
([SRVLomRDFHUFDGRVIDWRVHQYROYHQGRDSULVmRGH9LOEHUWR$WDtGH)UD]mRHPUD]mRGRFULPHGH7UiILFRGH
3HVVRDV
Participantes:
o Hélio Bicudo – 3UHVLGHQWHGD)XQGDomR,QWHUDPHULFDQDGH'HIHVDGRV'LUHLWRV+XPDQRV

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)

x Dia 20 de março
)LQDOLGDGH
([SRVLomRDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Aparecida Gonçalves – 6HFUHWiULD1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRD9LRO rQFLDFRQWUDD0 XOKHUGD6HFUHWDULDGH
3ROtWLFDSDUDDV0XOKHUHV
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x Dia 27 de março
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Meire Lucia Monteiro Mota Coelho±5HSUHVHQWDQWHGD2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO
o Sonia Coelho Gomes Orellana±5HSUHVHQWDQWHGD0DUFKD0XQGLDOGH0XOKHUHV
o Ana Carolina Barbosa5HSUHVHQWDQWHGD8QLmR%UDVLOHLUDGH0XOKHUHV

x Dia 29 de março
)LQDOLGDGH
'HEDWHVREUHD9LROrQFLDFRQWUDDPXOKHUQRFDPSRHFRQWUDDPXOKHULQGtJHQD
Participantes:
o Carmem Foro±5HSUHVHQWDQWHGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGH7UDEDOKDGRUHVQD$JULFXOWXUD±&217$*
o Maria Helena Azumezohero±5HSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGDV0XOKHUHV,QGtJHQDV±&21$0,
o Rosângela Piovizani5HSUHVHQWDQWHGR0RYLPHQWRGDV0XOKHUHV&DPSRQHVDV00&

x Dia 10 de Abril
)LQDOLGDGH
'HEDWHVREUHRWHPD³$6LVWHPDWL]DomRHR0RQLWRUDPHQWRGH'DGRVGH9LROrQFLDFRQWUDDV0XOKHUHV´
Participantes:
o Cecília Sardenberg - 5HSUHVHQWDQWHGR2%6(59(
o Wania Pasinato - 5HSUHVHQWDQWHGR1~FOHRGH(VWXGRVGD9LROrQFLDGD863
o Lia Zanotta - 5HSUHVHQWDQWHGR1~FOHRGH(VWXGRVH3HVTXLVDV6REUHD0XOKHUGD81%
o Miriam Grossi -5HSUHVHQWDQWHGR1~FOHRGH,GHQWLGDGHVGH*rQHURH6XEMHWLYLGDGHGD8)6&
x Dia 16 de abril em Recife/PE
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Aguinaldo Fenelon de Barros 3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGH3HUQDPEXFR
o Maria Tereza Paes de Sá Machado-Xt]DGR-XL]DGRGH9LROrQFLD'RPpVWLFDH)DPLOLDUFRQWUDD0XOKHUGH
3HUQDPEXFR
o Wilson Salles Damázio -6HFUHWiULRGH'HIHVD6RFLDO
o Cristina Maria Buarque6HFUHWiULDGD0XOKHUGH3HUQDPEXFR
o Maria Betânia Serrano5HSUHVHQWDQWHGR)yUXPGH0XOKHUHVGH3HUQDPEXFR
o Elaine Neves$VVHVVRUDGD'LUHWRULDGH3ROtWLFDVSDUDDV0XOKHUHVGD)(7$3(
o Rejane Pereira6HFUHWiULDGD0XOKHUGH5HFLIH
o Carlos Humberto Inojosa Galindo --XL]$VVHVVRU(VSHFLDOGD3UHVLGrQFLD7-3(

x Dia 19 de abril
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHDWUDQVYHUVDOLGDGHQDVSROtWLFDVGHFRPEDWHjYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHV
Participantes:
o Helvécio Miranda Magalhães Júnior ±5HSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGD6D~GH
o Fábio Meirelles Hardmann de Castro±5HSUHVHQWDQWHGRPLQLVWpULRGD(GXFDomR
o Cristina Villanova ±5HSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGD-XVWLoD



x Dia 26 de abril
)LQDOLGDGH
$YDOLDomRGR3DFWR1DFLRQDOSHOR(QIUHQWDPHQWRj9LROrQFLD&RQWUDDV0XOKHUHV
Participantes:
o Eleonora Menicucci ±0LQLVWUDGD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDV3~EOLFDVSDUD0XOKHUHV
o Iraê Lucena ±JHVWRUDGD6HFUHWDULDGH(VWDGRGD0XOKHUH'LYHUVLGDGH+XPDQDGD3DUDtED
o Joelda Pais ±JHVWRUDGD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDVSDUD0XOKHUHVGR$FUH
o Eliza Piola ±JHVWRUDGD&RRUGHQDGRULD(VSHFLDOGH3ROtWLFDV3~EOLFDVSDUD0XOKHUHVGH0LQDV*HUDLV
o Aparecida Gonçalves ±JHVWRUDGD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDV3~EOLFDVSDUD0XOKHUHV
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x Dia 27 de abril em Belo Horizonte/MG
)LQDOLGDGH
'HEDWHVGREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
Participantes:
o Heloísa de Ruiz Combat ±UHSUHVHQWDQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH0LQDV*HUDLV
o Nívia Mônica Silva ±3URFXUDGRUDGH-XVWLoDGR&HQWURGH$SRLRjV3URPRWRULDVGH-XVWLoD
o Cássio Soares ±6HFUHWiULRGH(VWDGRGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOGH0LQDV*HUDLV
o Denílson Feitosa Pacheco±6HFUHWiULRGH(VWDGR$GMXQWRGH'HIHVD6RFLDO
o Andrea Garzon Tonet ±'HIHQVRUD3~EOLFD*HUDOGR(VWDGR
o Deputada Luiza Ferreira ±UHODWRUDGD&RPLVVmR(VSHFLDOGD9LROrQFLDFRQWUDDPXOKHUGD$VVHPEOHLD
/HJLVODWLYDGH0LQDV*HUDLV
o Deputada Maria Tereza Lara ±PHPEURGD&RPLVVmR(VSHFLDOGD9LROrQFLDFRQWUDDPXOKHUGD$VVHPEOHLD
/HJLVODWLYDGH0LQDV*HUDLV
o Márcia de Cássia Gomes ±&RRUGHQDGRUDGR&RQVyUFLR5HJLRQDOGD3URPRomRGD&LGDGDQLD±0XOKHUHVGDV
*HUDLV
o Laurelle Carvalho de Araújo ±'HIHQVRUD3~EOLFDGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVH&RRUGHQDGRUDGR1~FOHRGD
0XOKHU 18'(0 


x Dia 04 de maio em Florianópolis/SC
)LQDOLGDGH
'HEDWHVGREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
Participantes:
o Alexandre Karazawa Takashima – -XL]&RUUHJHGRU
o Júlio César Ferreira Melo ±-XL]
o Maria Amélia Borges Moreira Abbad±3URPRWRUDGH-XVWLoD
o Juliana Renda Gomes±'HOHJDGDGH3ROtFLD
o Selma Elias Westphal±5HSUHVHQWDQWHGD&RRUGHQDGRULD(VWDGXDOGD0XOKHU±&(0


x Dia 07 de maio em Porto Alegre/RS
)LQDOLGDGH
'HEDWHVGREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO
Participantes:
o Laís Ethel Correa Pías±'HVHPEDUJDGRUD
o Carla Carrion Frós±3URPRWRUDGH-XVWLoD
o Miriane Tagliari±'HIHQVRUD3~EOLFD
o Aírton Michels±6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFD
o Márcia Santana±6HFUHWiULDGH3ROtWLFDVSDUD0XOKHUHV
o Fernando Anschan±5HSUHVHQWDQWHGD6HFUHWDULD(VWDGXDOGH6D~GH
Dia 11 de maio em Vitória/ES
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR
Participantes:
o Hermínia Maria Azoury ± -Xt]D&RRUGHQDGRUD(VWDGXDOGDV0XOKHUHVHP6LWXDomRGH9LROrQFLD'RPpVWLFDH
)DPLOLDUGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR
o Maria Zumira Teixeira Bowen ±3URPRWRUD&KHIHGD3URPRWRULDGH-XVWLoDGH(QIUHQWDPHQWRj9LROrQFLD
&RQWUDD0XOKHUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR
o Gilmar Alves Batista ±'HIHQVRU3~EOLFR*HUDOGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR
o Henrique Geaquinto Herkenhoff ±6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFDH'HIHVD6RFLDOGR(VStULWR6DQWR
o José Tadeu Marino ±6HFUHWiULRGH(VWDGRGD6D~GHGR(VStULWR6DQWR
o Rodrigo Coelho ±6HFUHWiULRGH(VWDGRGD$VVLVWrQFLDH'LUHLWRV+XPDQRVGR(VStULWR6DQWR
o Carla da Mata Machado Pedreira ±5HSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR(VWDGXDOGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
GR(VStULWR6DQWR
o Edna Martins ±&RRUGHQDGRUDGR)yUXP(VWDGXDOGH0XOKHUHVGR(VStULWR6DQWR

JULHO
96 Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

955
Julho de 2012


x Dia 1 de junho em Maceió/Alagoas
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGH$ODJRDV
Participantes:
o Sandra Canuto 5HSUHVHQWDQWHG R6HFUHWiUL RGH 6D~GHG R(VWDGRGH$OD JRDV6U$OH[ DQGUHGH0 HOR
7ROHGR
o Dário César Barros Cavalcante6HFUHWiULRGH'HIHVD6RFLDOGR(VWDGRGH$ODJRDV
o Paulo Zacarias da Silva-XL ]7LWXODUGD9DUDGD9LROrQFLD'RPpVWLFDUHSUHVHQWDQGRR6U'HV6HEDVWLmR
&RVWD)LOKR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH$ODJRDV
o Kátia Born6HFUHWiULDGD0XOKHUGD&LGDGDQLDHGRV'LUHLWRV+XPDQRVGR(VWDGRGH$ODJRDV
o Eduardo Antônio de Campos Lopes'HIHQVRU3~EOLFR*HUDOGR(VWDGRGH$ODJRDV
o Andrea Malta5HSUHVHQWDQWHGD0DUFKD0XQGLDOGH0XOKHUHVH
o Sérgio Juca6XESURFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH$ODJRDV
x Dia 25 de junho em Curitiba/Paraná
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGR3DUDQi
Participantes:
o Denise Krugner±'HVHPEDUJDGRUD5HSUHVHQWDQWHGR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR3DUDQi
o Josiane Fruet Lupion'HIHQVRUD3~EOLFD*HUDOGR3DUDQi
o Cláudia Martins3 URPRWRUDGH -XVWLoDG D9LROrQ FLD 'RPpVWLFD5HS UHVHQWDQWHGD3 URFXUDGRULD*HUDOGH 
-XVWLoD
o Fabio Lourenço Bruzamolin3URPRWRUGH-XVWLoD
o Reinaldo de Almeida César6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR3DUDQi
o Maria Tereza Gomes6HFUHWiULDGD-XVWLoD&LGDGDQLDH'LUHLWRV+XPDQRVGR3DUDQi
o Maria Huçulak6XSHULQWHQGHQWHGD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH6D~GHGR3DUDQiH
o Maria Cristina Ferreira  &RRUGHQDGRUDGH 3URWH omR6R FLDO H(VS HFLDO5HSUH VHQWDQGRD6H FUHWDULDGH 
)DPtOLDH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOGR3DUDQi

x Dia 29 de junho em São Paulo/SP
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGH6mR3DXOR
Participantes:
o Desembargadora Angélica de Maria Mello do Almeida &RRUGHQDGRUDGD0XOKHUHP6LWXDomRGH
9LROrQFLD'RPpVWLFDH)DPLOLDUGR3RGHU-XGLFLiULRGH6mR3DXOR
o Dr. Arnaldo Hossepian Júnior 6XESURFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGH5HODo}HV([WHUQDV
o Dr. Fabiano Marques de Paula 6HFUHWiULR$GMXQWRGD6HFUHWDULDGD-XVWLoDHGD'HIHVDGD&LGDGDQLD
o Dra. Gislaine Doraide Ribeiro Pato 'HOHJDGDGH3ROtFLDGLULJHQWHGR6HUYLoR7pFQLFRGH$SRLRjV
'HOHJDFLDVGH'HIHVDGD0XOKHUGR(VWDGRGH6mR3DXOR
o Dra. Karina Barros Cafife Batista $VVHVVRUDHP6D~GHGD0XOKHUUHSUHVHQWDGRD6HFUHWiULRGH6D~GH
'U*LRYDQQL*XLGR&HUUL
o Dra Rosemary Corrêa *HVWRUD([HFXWLYDGR3DFWR1DFLRQDOSHOR(QIUHQWDPHQWRGD9LROrQFLDFRQWUDD
0XOKHU
o Dr. Renato Campos Pinto e Vitto 'HIHQVRU3~EOLFR

x Dia 03 de julho
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
Participantes:
o César Augusto Grubba±6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
o Dalmo Claro de Oliveira –6HFUHWiULRGH6D~GHGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
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Dia 13 de julho em Salvador/BA
)LQDOLGDGH
'HEDWHVVREUHD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHUQR(VWDGRGD%DKLD
Participantes:
o Maurício Teles Barbosa, 6HFUHWiULRGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR(VWDGRGD%DKLD
o Jorge Santos Pereira Solla, 6HFUHWiULRGH6D~GHGR(VWDGRGD%DKLD
o Vera Lúcia Barbosa, 6HFUHWiULDGH3ROtWLFDV3DUDDV0XOKHUHVGR(VWDGRGD%DKLD
o Márcia Regina Ribeiro Teixeira3UR PRWRUDGH -XVWLoDH&RRUG HQDGRUDG R*UXS RGH$WXDomR(VS HFLDO
HP'HIHVDGD0XOKHUUHSUHVHQWDQGRR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGD%DKLD
o Mara Moraes6HFUHWiULD(VWDGXDOGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj3REUH]D
o Almiro Sena6HFUHWiULRGH-XVWLoD&LGDGDQLDH'LUHLWRV+XPDQRV
o Sulle Nascimento, 5HSUHVHQWDQWHGD$UWLFXODomRGH0XOKHUHV%UDVLOHLUDV
CPMI – Práticas criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”


x Dia 08 de maio
)LQDOLGDGH
2LWLYDGRUHVSRQViYHOSHOD³2SHUDomR9HJDV´GD3ROtFLD)HGHUDO
3DUWLFLSDQWHV
o Raul Alexandre Marques de Souza±'HOHJDGRGD3ROtFLD)HGHUDO

x Dia 10 de maio
)LQDOLGDGH
2LWLYDGRUHVSRQViYHOSHOD³2SHUDomR0RQWH&DUOR´GD3ROtFLD)HGHUDO
3DUWLFLSDQWHV
o Matheus Mella Rodrigues±'HOHJDGRGD3ROtFLD)HGHUDO

x Dia 22 de maio
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Carlos Augusto de Almeida Ramos.

x Dia 24 de maio
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Wladmir Garcez Henrique;
o Idalberto Matias de Araujo;
o Jairo Martins de Souza.

x Dia 30 de maio
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Cláudio Abreu;
o José Olímpio de Queiroga Neto;
o Gleyb Ferreira da Cruz;
o Lenine Araújo de Souza
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x Dia 31 de maio
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRHQYROYLPHQWRHQWUHRGHSRHQWHH&DUORV$XJXVWRGH$OPHLGD5DPRV
3DUWLFLSDQWHV
o Demóstenes Torres±6HQDGRUGD5HS~EOLFD

x Dia 5 de junho
)LQDOLGDGH
2LWLYDVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Walter Paulo de Oliveira; e
o Sejana Martins
x Dia 12 de junho
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRHQYROYLPHQWRHQWUHRGHSRHQWHH&DUORV$XJXVWRGH$OPHLGD5DPRV
Participantes:
o Marconi Ferreira Perillo Junior ±*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH*RLiV
x Dia 13 de junho
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRHQYROYLPHQWRHQWUHRGHSRHQWHH&DUORV$XJXVWRGH$OPHLGD5DPRV
Participantes:
o Agnelo dos Santos Queiroz Filho ±*RYHUQDGRUGR'LVWULWR)HGHUDO
x Dia 26 de junho
)LQDOLGDGH
2LWLYDVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Lúcio Fiuza Gouthier;
o Écio Antônio Ribeiro dos SantosH
o Alexandre Milhomem
x Dia 27 de junho
)LQDOLGDGH
2LWLYDDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Eliane Gonçalves PinheiroH
o Luis Carlos Bordoni
x Dia 28 de junho
)LQDOLGDGH
2LWLYDVDFHUFDGRREMHWRGD&RPLVVmR
Participantes:
o Marcello de Oliveira Lopes
o João Carlos FeitozaH
o Cláudio Monteiro
x Dia 10 de julho
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVDFHUFDGRHQYROYLPHQWRHQWUHRGHSRHQWHH&DUORV$XJXVWRGH$OPHLGD5DPRV
Participantes:
o Raul de Jesus Lustosa Filho – 3UHIHLWRGH3DOPDV72
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DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
&RPLVVmRGH-XULVWDV±$QWHSURMHWRGH&yGLJR3HQDO &-(&3 



&3,GR(&$' &3,(&$' 



&3,GR7UiILFR1DFLRQDOH,QWHUQDFLRQDOGH3HVVRDVQR%UDVLO &3,75$)3( 



&30,GD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHU &30,9&0 



TOTAL

2

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


x Dia 05 de março em Manaus/AM
)LQDOLGDGH
,QYHVWLJDUIDWRVOLJDGRVDRVXSRVWRWUiILFRGHKDLWLDQRVSDUDR%UDVLO
3DUWLFLSDQWHV
o Paulo Abrão -6HFUHWiULR1DFLRQDOGH-XVWLoD
o Renato Zerbini Leao -&RRUGHQDGRU*HUDOGR&RPLWr1DFLRQDOSDUDRV5HIXJLDGRV'U(GPLOVRQGD&RVWD
%DUUHWR5HSUHVHQWDQWHGD3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDGR(VWDGRGR$PD]RQDV
o Sergio Lúcio Fontes -6XSHULQWHQGHQWH5HJLRQDOGD3ROtFLD)HGHUDOQR(VWDGRGR$PD]RQDV
o Padre Gustot Lucien -3iURFR+DLWLDQR
o Padre Gelmino Antônio Costa -3iURFRGD,JUHMD6mR*HUDOGR0DQDXV$0
o Rinaldo Gonçalves de Almeida -&RRUGHQDGRUGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH,PLJUDomRGR0LQLVWpULRGR
7UDEDOKR
o Dermilson Chagas -6XSHULQWHQGHQWH5HJLRQDOGR7UDEDOKRQR(VWDGRGR$PD]RQDV
o Dr. Audaciphal Hildebrando -3URFXUDGRUGD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR7UDEDOKR
o Fernanda Alves dos Anjos -'LUHWRUDGR'HSDUWDPHQWRGH-XVWLoD&ODVVLILFDomR7tWXORH4XDOLILFDomR
o Simon Seraphin -,PLJUDQWH+DLWLDQR
o Ketly Vibert Franceschi -3UHVLGHQWDGD$VVRFLDomRGRV7UDEDOKDGRUHV+DLWLDQRVQR$PD]RQDV
o Regina Fernandes do Nascimento -6HFUHWiULDGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH&LGDGDQLDGR$PD]RQDV
o Alfredo Wagner Berno de Almeida -8QLYHUVLGDGHGR(VWDGRGR$PD]RQDV±8($'UD'HQLVH5HLI.URHII
*HUHQWHGH3URMHWRVGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH

x Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ
)LQDOLGDGH
(VFODUHFLPHQWRVVRE UHX PDVXSR VWD SDUWLFLSDomR QRWUiIL FRLQW HUQDFLRQDOG HSH VVRDVS DUDILPG HH [SORUDomR
VH[XDOGH RLWREUD VLOHLUDVQDWX UDLVGR5LRGH -DQHL URTX HIRUDPLPS HGLGDVGHH PEDUFDUQR $HURSRUWR
,QWHUQDFLRQDOGH*XDUXOKRVHPYRRFRPGHVWLQRj1DPtELD
3DUWLFLSDQWHV
o Vilberto Ataíde Frazão
o Bruna Rosa Belmont 
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x Dias 04 a 06 de junho em Washington (EUA)
)LQDOLGDGH
'LVFXWLUDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDRWUiILFRGHSH VVRDVEHPFRPRHVWDEHOHFHUFRQWDWRVQRVHQWLGRGHLQ FHQWLYDUD
HODERUDomRGHDFRUGRVLQWHUQDFLRQDLVHELODWHUDLVFRPR%UDVLO
3DUWLFLSDQWHV
o Patricia Kowall, )+,;
o Bela M. Shah, )+,;
o Kiera Derman)+,;
o Sara Gilmer, 'HSDUWDPHQWRGH(VWDGRGRV(8$
o Casey Branchini, 'HSDUWDPHQWRGH(VWDGRGRV(8$
o Theresa Segovia, 'HSDUWDPHQWRGH-XVWLoDGRV(8$
o Ngozi Onunaku, ³'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV ++6 ´
o Eskinder Negash, ³'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV ++6 ´
o Bradley Mitchell'HSDUWDPHQWRGH-XVWLoDGRV(8$
o Tiffany Williams³%UHDNWKH&KDLQ&DPSDLQJ´
o Ted Poe, &RQJUHVVLVWD
o Chris Smith, &RQJUHVVLVWD
o Jonh Cornyn6HQDGRU

x Dias 07 e 08 de junho em Nova York (EUA)
)LQDOLGDGH
'LVFXWLUDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDRWUiILFRGHSH VVRDVEHPFRPRHVWDEHOHFHUFRQWDWRVQRVHQWLGRGHLQ FHQWLYDUD
HODERUDomRGHDFRUGRVLQWHUQDFLRQDLVHELODWHUDLVFRPR%UDVLO
3DUWLFLSDQWHV
o Amanda Kramer, “$VVLVWDQW'LVWULFW$WWRUQH\´
o Joanne Payne-Prayor, )%,
o Brian Naddow, )%,
o Bruce May, )%,;
o Tara Manley, )%,
o Warren Chiu, )%I;
o Anthony Bivona, )%,
o Avaloy Lanning, 6DIH+RUL]RQ
o Susu Thatun81,&()
o Ted Maly, 81,&()
o Katisha K Andrew, ³'HSXW\$GPLQLVWUDWRULQWKH&HQWHUIRU%DWWHUHG:RPHQV/HJDO6HUYLFHV´
o Yasmeen Hassan, “*OREDO'LUHFWRU(TXDOLW\1RZ´
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