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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2012

Ata da 179ª Sessão, Não Deliberativa,
em 18 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Anibal Diniz, Mozarildo Cavalcanti, Rodrigo Rollemberg,
Sérgio Souza e Jorge Viana

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 16 minutos
e encerra-se às 16 horas e 41 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A
�������������������������������������
Presidência designa o Deputado Professor Sétimo, como membro titular, em substituição ao
Deputado Mário Feitoza, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória
n° 574, de 2012, conforme o Ofício n° 943, de 2012,
da Liderança do PMDB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of./GAB/I/nº 943
Brasília, 18 de setembro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Professor Sétimo passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 574/2012, que estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos
relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PASEP, e dá outras providências,
em substituição ao Deputado Mario Feitoza.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, por cessão do Senador Paulo Paim.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
hoje pela manhã, na Comissão de Educação, Cultura
e Esporte desta Casa, eu e o Senador Cristovam tivemos oportunidade de receber um grupo de artistas
e produtores culturais, representantes do movimento
cultural de Brasília, que vieram manifestar a sua preocupação em relação a uma decisão anunciada pelo
Governo do Distrito Federal de utilizar os recursos
escassos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal para financiar atividades que, historicamente,
são financiadas pelo Governo do Distrito Federal com
recursos orçamentários, como o Natal, o carnaval e o
aniversário de Brasília.
Quero registrar aqui que considero todas essas três datas de extrema importância, sob todos os
aspectos, como eventos turísticos, como eventos de
fomento à cultura local, como eventos que podem e
que devem permitir alternativas de entretenimento e
lazer para a nossa população. Eu só não posso concordar, Sr. Presidente, com a retirada de recursos do
Fundo de Apoio à Cultura para financiar essas atividades porque isso significaria um enorme retrocesso em
relação aos recursos para o financiamento da cultura
no Distrito Federal.
Quem está dizendo isso é um ex-Secretário de
Turismo. No governo Cristovam, tive a honra de ter restabelecido o carnaval de Brasília, porque não aconteciam
desfiles de escola de samba há três anos. Entendo que
todas essas manifestações são importantes, só que
devem ser financiadas com recursos do orçamento e
não com recursos do FAC. O Fundo de Apoio à Cultura
do Distrito Federal é uma conquista antiga, uma conquista dura do movimento cultural do Distrito Federal
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e que precisa não apenas ser garantido, mas também
ampliado com mais recursos para o financiamento das
atividades culturais da nossa cidade.
E, pasmem, a informação trazida pelos artistas e
produtores culturais é que, de um orçamento de algo
em torno de R$44 milhões para este ano, haveria uma
intenção do Governo do Distrito Federal de retirar algo
em torno de R$13 milhões para financiar essas três
atividades. Ainda agora, consultando os arquivos, o
orçamento, no que se refere às destinações orçamentárias destinadas à Secretaria de Cultura no orçamento
federal temos, no Ministério da Cultura, destinados ao
Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Cultura do Distrito Federal, mais de R$10 milhões, e
nenhum projeto até este momento cadastrado no Siconv com o objetivo de buscar esses recursos.
Quero registrar, Sr. Presidente, que estive com o
representante do movimento cultural da cidade, numa
audiência com o Secretário-Executivo do Ministério da
Cultura, Sr. Vitor Ortiz, há cerca de um mês. Fomos
tratar da liberação de recursos destinados por vários
parlamentares da Bancada do Distrito Federal para a
recuperação do Centro Cultural da Ceilândia, a cidade mais populosa do Distrito Federal e, como todas as
demais, extremamente carente de espaços culturais.
Chamou-me a atenção, e o Secretário-Executivo
do Ministério da Cultura ficou impressionado – acho
que com uma certa decepção –, porque o próprio
Subsecretário de Cultura do Distrito Federal, Delvinei,
naquela ocasião, informou que a Secretaria de Cultura
do Governo do Distrito Federal não tinha como buscar
aqueles recursos pela falta de técnicos capazes de
preparar um projeto para buscar o recurso destinado
pela Bancada do Distrito Federal.
Ora, o mesmo Governo, que está desperdiçando
a oportunidade de buscar recursos públicos federais
destinados por inúmeros parlamentares da Bancada
do Distrito Federal, quer retirar recursos do Fundo de
Apoio à Cultura para financiar atividades que, tradicionalmente, são financiadas com outros recursos.
Portanto, não podemos concordar com isso e
queremos aqui fazer um apelo ao Governo do Distrito
Federal, ao Secretário de Cultura do Distrito Federal,
para que não permitam isso, que mudem de ideia, que
voltem atrás nessa decisão, porque isso significaria um
retrocesso muito grande para o financiamento da política cultural da nossa cidade. Pelo contrário, entendo
que o caminho que devemos trilhar conjuntamente, e
devemos unificar a cidade em torno desse objetivo, é
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o de ampliar e não reduzir os investimentos em cultura
no Distrito Federal.
Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa
medida se torna ainda mais grave quando Brasília
está se aproximando de sediar grandes eventos esportivos como a Copa das Confederações, como a
Copa do Mundo, como parte das Olimpíadas, o que
deveria ensejar um grande esforço de ampliação dos
investimentos em cultura na nossa cidade, exatamente
para promover a nossa cidade, mostrar o que se produz nessa cidade, a diversidade cultural dessa cidade, ampliando as oportunidades para os artistas da
cidade, até porque, Sr. Presidente, sediar uma Copa
do Mundo, uma Olimpíada, em função dos enormes
investimentos que precisam ser feitos para sediar um
evento dessa magnitude, só tem sentido se for para
produzir outros benefícios, benefícios duradouros para
o conjunto da população do Distrito Federal e, é claro,
de todo o Brasil.
Nesse sentido, nós deveríamos estar ampliando
significativamente os investimentos em cultura no Distrito Federal, os investimentos em mobilidade urbana
no Distrito Federal, porque hoje nós estamos correndo
o risco de sediar grandes eventos esportivos e, após o
fim desses eventos, não deixar nenhum benefício para
o conjunto da população do Distrito Federal.
A crise por que passa a área de cultura do Distrito
Federal denota uma falta de prioridade em relação a
essa área, porque, além de, neste momento, o Governo estar querendo retirar recursos do Fundo de Apoio
à Cultura, nós precisamos nos unir para recuperar os
espaços culturais da nossa cidade, que se encontram
completamente degradados.
Aqui, eu posso citar vários: já citei o Centro Cultural da Ceilândia, cidade com mais de 400 mil habitantes,
que não tem um centro cultural, um local de encontro
da população, extremamente carente de espaços de
cultura e de entretenimento; nós temos o Museu de
Arte de Brasília, em condições deploráveis...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Rollemberg, permita-me interromper um pouquinho o brilhante pronunciamento
que está fazendo para anunciar – aliás, estão abrilhantando, assistindo ao pronunciamento de V. Exª –,
os alunos da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército do Rio de Janeiro.
Sejam bem-vindos às nossas galerias.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los
aqui no Senado.
Nós temos o Museu de Arte de Brasília, que está
em condições deploráveis, na Orla do Lago; nós temos
a Biblioteca Nacional, um investimento enorme numa
obra física, e até hoje nós não temos efetivamente uma
biblioteca funcionando; nós temos o Teatro Nacional
de Brasília, precisando de reforma, precisando ser
completada uma reforma iniciada e que nunca acaba;
nós temos o Espaço Cultural da 508 Sul, fundamental
na formação de muitos atores, de muitos músicos, de
muitos artistas da nossa cidade, que hoje se encontra
às moscas, praticamente.
Enfim, temos um enorme desafio, que é unificar a classe política, o Governo do Distrito Federal, o
setor produtivo, o movimento artístico, no sentido de
garantir mais recursos, especialmente para recuperar
os espaços culturais da nossa cidade; e não retirar
recursos, que já são pequenos, para o financiamento
das atividades artísticas e culturais da nossa cidade.
Aliás, Sr. Presidente, quero registrar que entendo
que Brasília está precisando levantar a sua autoestima.
A cidade vem sofrendo muito com sucessivas crises
políticas já há alguns anos. Se há um segmento que
pode contribuir para aumentar a autoestima do Distrito
Federal é o movimento cultural.
Ainda ontem, tivemos uma demonstração clara
disso na abertura da 45ª edição do Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro, um tradicional festival, da maior
importância para o segmento audiovisual e cinematográfico do País. Tivemos a apresentação de um filme,
A Última Estação, de um diretor e produtor cultural da
cidade, Márcio Curi, com vários artistas da cidade, que
contribuiu para mostrar que a cidade tem capacidade
para realizar produção cultural de excelente qualidade.
Ali tivemos a experiência de um libanês, que veio
para o Brasil, há 50 anos, que passa o filme buscando
reencontrar um amigo com quem viveu uma experiência extremamente marcante, no seu deslocamento
para o Brasil. O filme resgata alguns valores fundamentais, como o da amizade e da gratidão. Um filme
muito bonito, que certamente contribuiu para elevar a
autoestima do brasiliense, mostrando que o movimento artístico, o movimento cultural, os produtores culturais da cidade, quando têm condições, instrumentos
e elementos, têm todas as condições de produzir, e
produzir com qualidade.
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Como dizia Arnaldo Antunes: “A gente não quer
só comida. A gente quer comida, diversão e arte.”
Portanto, fica aqui a minha manifestação clara de
apoio ao movimento cultural da nossa cidade, que nós
não devemos mexer nos recursos do Fundo de Apoio
à Cultura. Devemos, sim, garantir recursos expressivos para o financiamento das comemorações do Natal,
do aniversário de Brasília, do carnaval de Brasília. O
segmento envolvido com essas celebrações sabe do
meu compromisso. Precisamos ampliar esses recursos. Precisamos envolver os artistas da cidade, cada
vez mais, nessas três celebrações. Mas nós devemos
garantir recursos do orçamento para o financiamento
dessas atividades, como sempre foi feito, sem precisar
usar recurso do Fundo de Apoio à Cultura, que deve
ter outra destinação.
Portanto, esse registro, é para fazer esse apelo
ao Governador do Distrito Federal, para que não deixe, não permita, que volte atrás na decisão de retirar
recursos do Fundo de Apoio à Cultura.
Queria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, deixar esse registro dessa reunião que tivemos,
hoje pela manhã, na companhia do Senador Cristovam. Estamos solicitando, também, uma reunião com
o Governador Agnelo, para que o movimento cultural
da cidade seja recebido e possa colocar de viva voz
a sua insatisfação com essa decisão que, no nosso
entendimento, é absolutamente equivocada e deve
ser revista.
Esse é o registro que gostaria de fazer, na tarde
de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
PTB/RR) – Senador Rollemberg, cumprimentando-o
pelo brilhante pronunciamento, gostaria de convidar
V. Exª a presidir, já que sou o próximo orador a usar
da palavra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Concedo a palavra, pelo tempo regimental, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Rodrigo Rollemberg,
que acaba de fazer um brilhante pronunciamento da
tribuna deste Senado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, antes de entrar no tema do meu pronuncia-
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mento, quero registrar aqui a presença, na tribuna de
honra do Senado, do Sr. Sérgio Luiz Pereira Soares,
que, juntamente comigo, aliás, que me dá a honra de
ser adjunto à minha chapa, em que concorreremos
como Grão-Mestre e Grão-Mestre adjunto do Grande
Oriente do Brasil, em março do ano que vem. É uma
honra tê-lo aqui e, portanto, um abraço a todos os
irmãos de todo o Brasil, na pessoa do irmão Sérgio
aqui presente.
Mas, Sr. Presidente, ontem, tive oportunidade de
ler uma matéria publicada do G1 que vem corroborar
com todas as minhas preocupações já expostas aqui,
com relação ao funcionamento da Justiça Eleitoral no
nosso País.
Uma Justiça Eleitoral que é composta por eminentes magistrados, por brilhantes advogados, mas
que tem, a meu ver, um defeito, uma falha: que os seus
juízes, os seus desembargadores e os seus ministros
trabalham em um sistema de rodízio. Com isso, há
uma descontinuidade permanente na Justiça Eleitoral.
O site G1 publica: “A 19 dias do primeiro turno
das eleições municipais [destas eleições], o Tribunal
Superior Eleitoral julgou um terço dos recursos dos
candidatos”. Isso, Sr. Presidente, sem dizer que, além
de não julgar, de não ter tempo hábil para julgar, sequer recursos das eleições de 2010 foram concluídos
no Tribunal Superior Eleitoral.
Vou citar um exemplo no meu Estado: existe pendente de julgamento, um RCED, que é um Recurso
contra Expedição de Diploma, contra o Governador
que está na função lá, que já foi cassado pelo Tribunal
Regional Eleitoral, que agiu durante a campanha de
maneira irresponsável, truculenta, corrupta, parece,
justamente confiando que a Justiça Eleitoral é lenta.
Portanto, compensava cometer deslizes, porque não
se concluem os julgamentos.
Ora, a eleição foi em 2010, já estamos caminhando para o final de 2012. Portanto, metade do mandato
foi consumido. Se ele vier a ser cassado em setembro,
outubro ou novembro, terá, portanto, exercido metade
do mandato que não seria legítimo ele exercer.
Então, é preciso, de fato, que façamos uma reflexão. Aqui não estou fazendo uma crítica às pessoas
dos juízes, dos advogados e nem dos desembargadores que compõem os tribunais regionais eleitorais,
nem dos ministros e advogados que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, estou falando da
instituição, da forma de funcionar.
Aqui, inclusive, a notícia diz o seguinte:
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De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a
Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Tribunal,
afirmou que fará “todo o esforço” para julgar
os recursos deste ano até o dia da eleição.
Caso isso não seja possível, a previsão da Ministra é fazer uma “força-tarefa” para que as
ações remanescentes sejam analisadas antes da diplomação dos eleitos, em dezembro.
Essa seria a grande tirada, esse seria o objetivo.
Ninguém poderia assumir um cargo, seja ele qual fosse – de vereador, prefeito, deputado federal, senador,
governador ou presidente da República –, pendente
de julgamento pela Justiça Eleitoral, como é o caso do
Governador de Roraima, que tem pendentes recursos
para serem examinados no Tribunal Superior Eleitoral
contra a expedição do diploma dele, com o parecer
pela cassação dado pelo Ministério Público.
Então, não é possível realmente funcionar desse jeito.
Vejamos agora.
A Nação toda assiste – aliás, eu diria assim – de
maneira embevecida, satisfatoriamente, ao julgamento do chamado mensalão. Para a população de um
modo geral é um alento ver que a Justiça brasileira,
através do Supremo Tribunal Federal, está julgando
pessoas que se julgavam acima do bem e do mal e
que podiam cometer qualquer tipo de ilícitos, de toda
a forma, e nunca eram julgados, sequer eram julgados. Aliás, era uma tradição, com honrosas exceções:
parlamentares ou pessoas importantes, mesmo empresários, que podiam pagar bancas de advogados
riquíssimas, caríssimas, como bancas de ex-ministro
da Justiça e etc., essas pessoas nunca eram sequer
levadas a julgamento.
Então, se justifica plenamente que a Ministra
Cármen Lúcia, que era Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, esteja altamente envolvida nesse julgamento
do mensalão.
Por outro lado, eu estou citando o caso dela, mas
também há os outros que são também do STF, como
é o caso do Ministro Marco Aurélio; como há outros
do STJ. Então, não é possível realmente esse modelo,
esse modelo não funciona adequadamente. Apenas se
julgou um terço dos recursos das eleições municipais,
mas existem remanescentes das eleições de 2010.
Então, é impossível realmente que funcione assim.
Então, a minha proposta – e estou encaminhando
realmente para logo após a eleição – é de uma emen-
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da constitucional que busca dar à Justiça Eleitoral o
mesmo tratamento que se dá à Justiça do Trabalho.
Então, ter realmente juízes especializados na
questão eleitoral e com dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral. Porque não é uma coisa vã, tola a Justiça Eleitoral, ao contrário, é lá que pode ser julgado
alguém que comete um crime eleitoral. E ai você tem
casos – repito, como é o caso do Governador de Roraima –, que tem um processo pendente, portanto já
está perpassando a eleição municipal, ele já está lá no
comando do governo, inclusive, atuando de maneira
ostensiva na eleição municipal, com um recurso pendente de julgamento.
Então, não é possível realmente que nós fiquemos com esse modelo.
Então, qual é o a proposta? É que já que os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral têm prédios próprios construídos, portanto com
recursos públicos, têm quadros técnicos de funcionários técnico-administrativos concursados, têm funcionários técnico-administrativos comissionados, por que
não tem os magistrados mediante concurso? Por que
alguém, por exemplo, que quer seguir a magistratura
eleitoral não faz concurso para a magistratura eleitoral. Aí, você teria um juiz eleitoral concursado e, portanto, voltado apenas para a Justiça Eleitoral, como é
o caso da Justiça do Trabalho. Alguém faz concurso
para juiz do Trabalho, é juiz do Trabalho, depois passa
a ser desembargador e passa a ser, por fim, ministro
do Tribunal Superior do Trabalho. Assim também deve
ser a Justiça Eleitoral. Não pode ficar essa história de
que um juiz do Estado fica dois anos, podendo ser reconduzido por mais dois anos; o desembargador fica
dois anos, podendo ser reconduzido por mais dois
anos. A OAB indica dois advogados que também têm
esse mandato renovável e é a mesma coisa no Tribunal Superior Eleitoral: ministros do Supremo e do STJ
compõem, juntamente com os advogados indicados
pela OAB, esse quadro que é transitório, que é rotativo.
Então todos os ministros do Supremo terminam sendo também ministros do Tribunal Superior
Eleitoral; quase todos os ministros do STJ também
o fazem e vários advogados – e geralmente proeminentes advogados – são ministro do Tribunal Superior Eleitoral.
Em alguns casos até parece que se torna uma
coisa hereditária. O pai foi ministro, o filho é ministro,
o irmão é ministro, o sobrinho é ministro. Isso aí realmente deixa a desejar. É preciso que haja – já que
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se fala tanto dessa palavra – transparência, que haja
legitimidade. E advogo que, portanto, nós tenhamos
uma Justiça Eleitoral composta por magistrados, nos
seus diversos níveis, que ingressem na carreira por
concurso público e que, portanto, tenham o compromisso de trabalharem especificamente nessa área e
não estejam ali só de passagem, por uma razão ou
por outra.
Então, eu quero pedir, Sr. Presidente, a transcrição
dessa matéria do G1 que tem o título “Eleições 2012”.
Realmente é muito interessante e merece a reflexão
dos Srs. Senadores, dos Srs. Deputados Federais, dos
próprios magistrados e, principalmente, da Ordem dos
Advogados, da Associação dos Magistrados, de várias
instituições que se preocupam de fato com que nós
tenhamos uma Justiça ágil, correta e isenta. Não estou
dizendo que nossos Ministros atuais não sejam isentos,
mas cito aqui, cabalmente, que apenas um terço dos
recursos dessas eleições municipais foi julgado pelo
TSE. Um terço! Há o caso – não é só este, mas eu falo
porque tenho certeza – de um governador que ainda
não foi julgado pelo TSE, e, portanto, está exercendo
o mandato sub judice, porque o TSE não julga. Então,
o Governador de Roraima, por exemplo, está sub judice. Enquanto isso, o mandato vai passando. Se ele
for cassado amanhã, ele já terá exercido um período
que não deveria ter exercido; se não for cassado, ele
passou um período enorme com a espada sobre sua
cabeça, sem saber se iria ser cassado ou não.
Então, o que é certo é que da forma como está
não pode permanecer. Temos que avançar. Não podemos continuar sendo um país de acomodação, de
comodismo.
Quero registrar aqui que conversei com alguns
juízes que diziam que não era conveniente, que era
até razoável e salutar esse rodízio, porque a pessoa
não ficaria amarrada a grupo A ou grupo B.
Eu não acredito que magistrado concursado fique amarrado a grupo A, ou a grupo B. Pelo contrário. Eu acho que o magistrado concursado tem muito
mais isenção para ter independência em relação a
grupo A, B ou C.
Então eu encerro, reiterando a V. Exª o pedido de
transcrição dessa matéria.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido na
forma do Regimento.
Concordo com V. Exª com relação à ineficiência
da Justiça, ainda mais num momento em que o anseio da população brasileira é votar no mais correto,
na pessoa mais preparada para governar. Às vezes, o
retardo do julgamento de alguns processos, principalmente daqueles da natureza de ficha limpa, faz com
que a população seja diretamente enganada.
Convido V. Exª a assumir a Presidência, para eu
poder fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio
Souza, do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadoras,
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Senhoras e Senhores, aqueles que nos
acompanham na tribuna, na plateia.
Também quero cumprimentar, aqui, o Sr. Sérgio
Luiz Pereira Soares, candidato adjunto, junto com o
meu colega Mozarildo Cavalcanti, no Grão-Mestrado
Brasileiro. Desejo a todos toda a sorte nesse processo
e, conhecendo da competência, da envergadura, da
posição firme e da presença cotidiana do Senador Mozarildo Cavalcanti, tenho certeza de que vai bem nos
representar no Grão-Mestrado da Maçonaria brasileira.
Sr. Presidente, veja como os ensinamentos maçônicos nos pautam no dia a dia. Desde que cheguei
ao Senado, há um ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, quando do convite da Presidente Dilma
para a Senadora Gleisi Hoffmann assumir a chefia
da Casa Civil, tenho me pautado muito nos ensinamentos éticos, morais, na conduta reta, lapidada que
aprendemos nos ensinamentos maçônicos, na nossa
escola filosófica.
Essa conduta me levou a apresentar, no início
deste ano, o Projeto de Lei nº 02, de 2012. Eu queria que fosse o projeto nº 1 de 2012 – trabalhei muito
para que fosse, mas, por uma questão administrativa,
na hora da leitura na primeira sessão, levou o nº 2 –,
porque ele trata basicamente, Sr. Presidente, de um
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tema que está faltando muito no nosso País, que são
os valores éticos e morais.
Eu sugeri a inclusão, no currículo escolar dos ensinos médio e fundamental, da disciplina de Cidadania
Moral e Ética e também da disciplina de Ética Social
e Política. E é sobre isso que venho falar hoje na tribuna do Senado Federal, porque, na semana passada, a Comissão de Educação do Senado Federal, em
caráter terminativo, aprovou, por unanimidade, o PLS
nº 02/2012, cujo teor, Sr. Presidente, eu peço licença
a V. Exª para ler a todos aqueles que nos assistem e
nos ouvem neste momento.
A ementa:
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir
novas disciplinas obrigatórias nos currículos
dos ensinos fundamental e médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passam a vigorar com
a seguinte redação (...).
Essa lei é a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
A alteração foi dada no inciso II do art. 32, que
ficou com a seguinte redação:
A compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, do exercício da cidadania,
da tecnologia, das artes e dos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade.
O § 5º desse mesmo dispositivo passa a vigorar
com a seguinte redação:
O currículo do ensino fundamental incluirá,
obrigatoriamente, a disciplina de Cidadania
Moral e Ética, além de conteúdo que trate
dos direitos das crianças e dos adolescentes,
tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 1990,
que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição
do material didático adequado.
A alteração no art. 36 se deu no inciso I, que
passou a vigorar com a seguinte redação:
Destacará a formação ética, social e política
do cidadão, a educação tecnológica básica
e a compreensão do significado da ciência,
das letras e das artes, o processo histórico
de transformação da sociedade e da cultura, a Língua Portuguesa como instrumento
de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania.
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Essas foram as duas alterações, Sr. Presidente,
para incluir estas duas disciplinas: uma disciplina de
Ética Social e Política, esta – a política –, no ensino médio, e Cidadania Moral e Ética, no ensino fundamental.
A justificativa que apresentei, ao final desta sugestão legislativa, diz o seguinte, Sr. Presidente:
Recentemente, levantamento realizado pelo
Fórum Mundial, englobando 60 países, revelou que o Brasil ocupa 11ª posição no ranking
com maior estabilidade financeira, superando
e surpreendendo a todos, ao aparecer à frente de todos os países da Zona do Euro, dos
Estados Unidos e do Japão.
Este é o Brasil de hoje, em estabilidade financeira. Mas, embora esta constatação seja digna de
aplauso, Sr. Presidente, é de se lamentar o fato de
que, no mesmo levantamento, o Brasil aparece, entre
os 60 países, na 50ª posição em corrupção e na 55ª
em instabilidade jurídica. Que decepção!
Trata-se de um contrassenso inaceitável, afinal o
Brasil tem avançado, de maneira exemplar, na aplicação
das políticas públicas que inserem nosso País na trilha
do desenvolvimento sustentável, com a inclusão social.
Não tenho dúvidas de que esse e outros problemas cruciais da nossa sociedade somente conseguirão
ser superados, de maneira definitiva, pela implementação de uma política educacional cada vez mais voltada
para a formação moral e ética das nossas crianças,
refletindo positivamente na formação do caráter dos
nossos jovens, preparando-os para o exercício responsável da cidadania.
É com esse objetivo, Sr. Presidente, que apresentei o presente projeto de lei, propondo alteração da
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB),
com a finalidade de aprimorar o conteúdo do ensino
fundamental e com vistas a acrescentar, entre as suas
diretrizes, a preocupação com os valores morais e éticos
que devem fundamentar a sociedade brasileira, além
de incluir obrigatoriamente no seu currículo disciplina
de cidadania, moral e ética. Propus também aprimorar
a LDB no que refere ao ensino médio, com o objetivo
de dar o devido destaque à formação ética, social e
política do cidadão.
Além dos destaques já previstos como diretrizes
para a educação tecnológica básica, há os destaques
de compreensão do significado da ciência, das letras
e das artes; o processo histórico da transformação da
sociedade e da cultura; a Língua Portuguesa como
instrumento de comunicação; acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Tal modificação no ensino
médio se dará pela inclusão obrigatória de uma nova
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disciplina em todas as séries do ensino médio: ética
social e política.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que, dessa
forma, estaremos oferecendo à nossa sociedade instrumentos para o fortalecimento da formação de um
cidadão brasileiro melhor. Por um lado, pela formação
moral, ensinando conceitos que se fundamentam na
obediência às normas, aos tabus, aos costumes ou
aos mandamentos culturais, hierárquicos ou até mesmo religiosos.
Por outro lado, pela formação ética, ensinando
conceitos que se fundamentam no exame dos hábitos
de viver e do modo adequado da conduta em comunidade, solidificando a formação do caráter e, finalmente,
para sedimentar o exercício de uma visão crítica dos
fatos sociais e políticos que figuram conjuntamente
na pauta prioritária da opinião pública, oferecendo
aos jovens os primeiros contatos com as noções de
democracia sem caráter ideológico, ensinando-os a
constituir ou construir seu próprio pensamento político
por sua própria consciência.
Trata-se, portanto, senhoras e senhores, de uma
ferramenta fundamental para que as crianças e jovens
estejam bem preparados para uma análise dos principais problemas sociais do Brasil e do mundo, estimulando ações proativas para a convivência melhor em
sociedade, fortalecendo assim o sistema educacional
brasileiro.
Sr. Presidente, a votação na Comissão de Educação foi unânime pelos membros daquela comissão,
pelo que agradeço intensamente a cada um deles. A
Comissão de Educação do Senado Federal, quando
votou, em caráter terminativo, esse projeto, deu pleno
apoio à ética, à moral, e à cidadania brasileira, porque, Sr. Presidente, o momento não era, sem dúvida,
o mais adequado; não deixa de ser, sem dúvida, o
mais adequado.
Nós estamos passando ou vivendo aqui, no Congresso Nacional, uma CPI. É a CPI considerada da
contravenção, da organização criminosa, que se utiliza de empresas que prestam serviços a governos e
fraudam licitações; empresas que fazem lavagem de
dinheiro, que doam para campanhas; empresas fantasmas. É uma CPI de ampla abrangência, que tem a
sua importância ímpar num momento importante em
que vive o Brasil. E também o julgamento, que acontece no Supremo Tribunal Federal, do Mensalão, que
é fruto de uma CPI do Congresso Nacional, também
apelidada de CPI do Mensalão.
Nós todos, brasileiros, estamos assistindo a isso,
pasmos. Mas, ao mesmo tempo, estamos satisfeitos
pela postura do Supremo Tribunal Federal. Pasmos por
ver que isso existe em nosso País, a decepção que
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nos traz, nós brasileiros, mas felizes por ver a punição
exemplar que o Supremo Tribunal Federal está aplicando àqueles que feriram de morte a nossa democracia,
feriram o nosso País.
A CPI faz também o seu papel e, ao final, não
deixará de punir aqueles que também sangram o nosso País.
Mas, Sr. Presidente, tudo isso acontece porque
o nosso sistema tem defeitos, tem defeitos e precisa
ser corrigido em alguns pontos. Têm defeitos os representantes do povo, os Governos, o Ministério Público,
as carreiras jurídicas, militares, civis, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário. Há defeitos em
muitos lugares, temos que corrigi-los. E como corrigir
isso, senão através da educação, da formação ética e
moral de um cidadão?
Uma pesquisa feita no início de 2011 sobre em
quem o eleitor votou para Deputado Estadual e Federal quatro meses antes, no final de 2010, 80% dos
entrevistados responderam que não se lembravam
mais. Com que responsabilidade o eleitor escolhe os
seus representantes? Temos que pensar e construir
cidadãos mais responsáveis, porque, se queremos ser
um País de primeiro mundo precisamos formar cidadãos de primeiro mundo, e esse projeto tem isso na
sua essência. Porque, hoje, Sr. Presidente, sabemos
muito bem o que é o convívio nos grandes centros,
mais de 95% da população brasileira vive em meios
urbanos, em grandes centros. Sabemos que lá, no
interior do seu Estado, de Roraima, lá no interior do
meu Estado, o Paraná, nas pequenas Cidades, a população é mais politizada, vive intensamente a vida
política do seu Município, os pais conseguem passar,
no dia a dia, os ensinamentos morais e éticos para os
seus filhos. Há um respeito para com o próximo muito
maior do que nos grandes centros. Agora, como que
se vive num grande centro, numa grande favela do Rio
de Janeiro, nos grandes bairros que concentram centenas de milhares de pessoas, onde o pai e a mãe se
levantam de madrugada para ir trabalhar, três, quatro
horas de transporte coletivo até chegar ao emprego
e, por isso, levantam-se de madrugada, chegam tarde
da noite, saem o filho está dormindo, chegam o filho
está dormindo?
Como esse pai vai conseguir passar para os seus
filhos os ensinamentos morais e éticos que recebeu
do seu pai há dez, vinte anos atrás?
Como é a sociedade brasileira, Sr. Presidente,
de hoje, em comparação aos valores éticos e morais
que tinha a sociedade brasileira, ou o cidadão brasileiro, há trinta, quarenta anos atrás? Como é o respeito
com o próximo, com o idoso? Como é a convivência
em sociedade?
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A educação do cidadão, como é que está hoje?
Eu vejo muitos professores reclamando, no dia a
dia, que não conseguem mais conter as suas turmas,
os seus alunos, que desafiam o professor, aquele que
leva o conhecimento. Nós temos que repensar isso.
Por isso, eu sugeri nós colocarmos, desde o primeiro ano do ensino fundamental, disciplinas de formação moral e ética, para nós formarmos um cidadão
desde o início. Não é para fazermos, de forma alguma, lavagem cerebral em nenhum aluno. Eu não disse
aqui, no meu projeto, o conteúdo da disciplina. Quem
vai fazer isso é o Conselho Nacional de Educação. E
lá estão sentados representantes de toda a sociedade
e representantes do Governo. São eles que vão escrever o conteúdo dessas disciplinas e vão dizer até
mesmo quantas aulas serão por semana. Não é todo
dia. Eu sei que não tem espaço na grade do currículo
escolar para ter aula todo dia. Não digo que não seria
necessário, mas não tem espaço. Mas não está vindo
aí o contraturno? Em muitos Estados, muitas cidades
– coloco isso lá no meu Paraná, em uma cidade de
mais de cem mil habitantes, a cidade de Apucarana –,
são 100%, período integral. Nesse espaço do período
integral, nós não podemos ter uma, duas aulas por semana, no período vespertino, ou matutino, de acordo
com as matérias e o horário apresentado?
Então veja, Sr. Presidente, eu tenho para mim
que o meu mandato valeu a pena só por esse projeto, só pela aprovação desse projeto. Posso não estar
mais amanhã aqui no Senado Federal, mas ficará
para sempre esta minha ação e o entendimento que
o Senado Federal fez na aprovação desse projeto na
Comissão de Educação. Eu sei que vai à Câmara dos
Deputados, que lá pode demorar, sofrer alterações, e
ainda retornar ao Senado. Não tem problema. Pode
demorar, mas pelo menos começamos uma discussão
de que precisamos, definitivamente, formar cidadãos,
cidadãos que respeitem o próximo, que respeitem o
meio ambiente, que respeitem o trânsito, que não joguem lixo nas ruas, causando desastres naturais com
o entupimento de bueiros, e assim por diante.
Nós sabemos da conduta em sociedade. Cidadão,
Sr. Presidente, que tenha vergonha de ouvir que o Brasil é o País do jeitinho. Isso é vergonhoso, nós sermos
um País conhecido como o País do jeitinho. Cidadão
que tenha vergonha de levar vantagem, porque levar
vantagem é prejudicar o próximo. Quando você fura a
fila, você não é esperto, não, você é ignorante, você
está desrespeitando toda uma sociedade. Furar fila
é feio. Passar na frente de alguém ou passar alguém
para trás é feio. Nós temos que ter vergonha disso e
não nos enaltecermos: “Olha, eu consegui, fui lá e
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conversei com o gerente do meu banco e cortei toda
essa fila aqui” – e lá senhores e senhoras.
Houve um dia, Sr. Presidente, eu retornando com
a minha família, de viagem, e mais uma família comigo, com crianças de colo, entramos numa fila preferencial por conta das crianças de colo; cidadãos com
muletas, cadeiras de rodas, todos na fila. De repente,
depois de 40 minutos de espera, chega um cidadão
para despachar um cachorro; teve preferência sobre
todos aqueles que estavam na fila. Aconteceu com
uma companhia aérea brasileira, no aeroporto de São
Paulo. É uma vergonha! É uma vergonha!
Quer ver uma coisa? Está agora nesse Código
Penal brasileiro, e eu sou membro da Comissão, está
lá dizendo que se você vir uma criança abandonada
ou em risco de vida e não a socorrer, desde que não
coloque a sua vida em risco, pena: até 6 meses. Se
for um animal, um cachorrinho de estimação e acontecer a mesma circunstância, pena: até 4 anos. Isso
é um absurdo!
Então é isso. O que nós queremos, Sr. Presidente,
de fato, é formar cidadãos de primeiro mundo. O Brasil
já é a 6ª maior economia do Planeta, vamos ser daqui
a pouco a 5ª, a 4ª; nós estamos crescendo, nós somos
o 2º maior produtor de alimentos. O Brasil é grande,
é gigante, seu povo é trabalhador, seu povo é bom.
Agora, nós precisamos formar as nossas crianças, os
nossos jovens, sabe para quê, Sr. Presidente? Para
saberem escolher os nossos representantes amanhã.
Agora que estamos num processo eleitoral, em
que vamos escolher os representantes do povo nas
câmaras de vereadores de todo o País, vamos escolher os chefes do Poder Executivo municipal de todo
o País, olha a responsabilidade desse cidadão! Sabe
o que fez o Constituinte, lá em 1988? Ele colocou lá
no art. 1º, no parágrafo único: “Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Então
o povo é quem escolheu os representantes, o povo é
quem escolhe os representantes. Então, o povo tem que
ter mais consciência, porque 80%, três meses, quatro
meses depois não se lembrar em quem votou, para
Deputado Federal e Estadual, no Brasil é inadmissível.
Nós precisamos que o cidadão tenha consciência do seu voto. O voto tem conseqüência, positiva ou
negativa. A decisão é do cidadão.
Por isso, Sr. Presidente, nós precisamos formar
cidadãos, cidadãos éticos e morais, politizados – mas
não é política ideológica, não; nem política partidária.
É política de conhecer melhor os seus direitos e, mais
do que isso, conhecer os seus deveres, seus deveres
para com a pátria, deveres para com a família, deveres
para com a sociedade.
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E esses cidadãos, Sr. Presidente, meu caro amigo,
Mozarildo Cavalcanti, serão os nossos representantes,
serão os nossos representantes. Como vamos acabar
com CPIs e mensalões no futuro? Formando cidadãos
responsáveis, que venham a escolher de forma responsável os seus representantes e, mais do que isso, que
sejam os representantes de uma sociedade brasileira que quer ser um País de primeiro mundo amanhã.
Sr. Presidente, agradeço a todos, às Srªs e aos
Srs. Senadores, que votaram este projeto. Agradeço o
apoio do Brasil, às entidades não governamentais que
se manifestaram nos últimos dias, que fizeram movimentos pela aprovação desse PLS. Agradeço o destaque que a imprensa estadual, do meu Paraná, deu
sobre a importância desse projeto, os maiores jornais,
como a Gazeta do Povo, Folha de Londrina, rádios, a
CBN, a BandNews, blogs, como o de Ismael, que tem
uma pauta política, televisões, a mídia nacional, como
a Veja Online, a Época, jornal O Globo, Correio Braziliense, R7 e outros veículos nacionais. Todos entendem, sim, que esse projeto é importante.
E nós estamos passando por um momento no
Brasil que pede uma resposta do Congresso brasileiro.
E esta resposta de incluirmos cidadania moral, ética
e política no currículo escolar no ensino fundamental
e médio é uma resposta à altura do Brasil neste momento em que estamos assistindo a CPIs, a julgamento
de mensalões e, ao mesmo tempo, em que estamos
indo às urnas a menos de 20 dias para escolhermos
representantes nas câmaras de vereadores municipais
e prefeitos nas cidades brasileiras.
Sr. Presidente, concluo agradecendo mais uma
vez a compreensão da sociedade brasileira e dos meus
colegas aqui no Senado Federal, que me ajudaram na
aprovação desse projeto.
Um abraço e uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Sérgio, quero cumprimentá-lo
pelo brilhante pronunciamento, uma matéria importantíssima, que, com certeza, vai melhorar a qualidade
dos nossos futuros cidadãos.
Gostaria de convidar V. Exª para presidir a sessão,
já que o Senador Alvaro ainda vai falar e eu tenho um
compromisso inadiável.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa o Deputado Gonzaga
Patriota, como membro titular, em substituição ao
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Deputado Givaldo Carimbão, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 576, de 2012, conforme o Ofício n° 181, de 2012,
da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of.B/181/12
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Deputado Givaldo Carimbão, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 575, de 2012, conforme o Ofício n° 183, de 2012,
da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF.B/ nº 183/12.

Brasília, 18 de setembro de 2012

Brasília, 18 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), como titular,
da Medida Provisória nº 576, de 2012, que “Altera as
Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de
4 de maio de 2011, para modificar a denominação da
Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV para Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, e ampliar suas competências”, em
substituição ao Deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL).
Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PSB.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Vicente Selistre (PSB-RS), como titular, da
Medida Provisória nº 575, de 2012, que “Altera a Lei
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública”, em
substituição ao Deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL).
Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A
�������������������������������������������
Presidência
�����������������������������������������
designa ainda o Deputado Gonzaga Patriota, como membro titular, em substituição ao
Deputado Givaldo Carimbão, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 578, de 2012, conforme o Ofício n° 182, de 2012,
da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Por fim, a Presidência designa o Deputado
Edson Silva, como membro titular, em substituição ao
Deputado Givaldo Carimbão, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 579, de 2012, conforme o Ofício nº 184, de 2012, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF.B/nº 184/12.
Brasília, 18 de setembro de 2012

OF.B/ nº 182/12
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), como titular,
da Medida Provisória nº 578, de 2012, que “Permite a
depreciação acelerada dos veículos automóveis para
transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que menciona, previstos
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI”, em substituição ao Deputado
Givaldo Carimbão (PSB-AL).
Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa ainda o Deputado Vicente Selistre, como membro titular, em substituição ao

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Edson Silva (PSB-CE), como titular, da Medida Provisória nº 579, de 2012, que “Dispõe sobre as
concessões de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica, sobre a redução dos encargos
setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras
providências”, em substituição ao Deputado Givaldo
Carimbão (PSB-AL).
Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias,
como orador inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Senador Sérgio Souza, Srs. Senadores,
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Srªs Senadoras, um fato novo nos traz à tribuna nesta
tarde para destacar, mais uma vez, a importância do
julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal e anunciar um posicionamento que a oposição
adota agora em razão exatamente dos fatos revelados
no último final de semana.
Para muitos de nós, esses fatos não se constituem em surpresa. A necessidade de investigar aquilo
que está distante do processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal é inadiável e chega com atraso
de sete anos.
Há poucos dias, desta tribuna, registrei o voto,
em separado, que apresentei, ao final dos trabalhos
da CPMI dos Correios, propondo o Impeachment do
Presidente da República por crime de responsabilidade.
Diante da denúncia do mensalão, o Presidente
demonstrou desídia, foi inerte diante da gravidade dos
fatos. Tratava-se de uma séria denúncia e o dever se
impunha ao Presidente de não claudicar. A responsabilidade maior do Presidente da República é garantir o
que está previsto no art. 1º da Constituição Federal: o
Estado democrático de direito e a denúncia do escândalo do mensalão atingia o âmago do funcionamento
das instituições políticas do nosso País.
O Presidente não tomou qualquer providência
efetiva. Não exerceu as prerrogativas do seu cargo,
função delegada pelo povo, aceitando implicitamente
a corrosão das instituições basilares da democracia
atentando contra o próprio Estado. Violou frontalmente
o compromisso do seu juramento feito ao Congresso
Nacional no dia de sua posse: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as
suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe
a união, a integridade e a independência”.
Esse compromisso representa a essência do
pacto social que se inaugura quando um governante recebe um mandato popular. É bem mais que um
evento protocolar, que uma formalidade revestida de
pompa institucional.
O Presidente não honrou seu juramento, menosprezando a importância do seu cargo e toda a sociedade brasileira. Antes, contentou-se com a lassitude
das providências tomadas por seu ministro, que disse
não haver mensalão, simplesmente porque meses antes outro parlamentar houvera assumido a autoria da
primeira denúncia ao Jornal do Brasil.
Enfim, Sr. Presidente, os atos justificaram há sete
anos a proposição de impeachment do Presidente da
República. As entidades estavam paralisadas, inertes;
não exercitaram o poder de pressão que possuem para
que uma atitude republicana pudesse ser adotada a
partir da instauração dos procedimentos para julgar o
Presidente da República; temiam o momento político
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vivido pelo País e alegavam não existir apelo popular para a instauração do processo de impeachment.
Comprovou-se um equívoco histórico.
Não há dúvida de que hoje, certamente, é possível reconhecer que se cometeu um equívoco histórico. A CPMI dos Correios teria concluído uma missão
exemplar se incluísse o Presidente da República entre
os denunciados ao Procurador-Geral da República;
não o fez.
A oposição, da mesma forma, há de fazer a autocrítica, porque perdeu a oportunidade de se afirmar
como defensora do Estado de direito democrático.
Agora, a Revista Veja reaviva as razões que justificavam, há sete anos, o impeachment do Presidente da
República; e a oposição se sente no dever de adotar
as providências que o caso exige.
Não basta ouvir esclarecimentos do ex-Presidente.
Não são suficientes as palavras daquele que
supostamente estaria, sorrateiramente, a denunciar
o Sr. Marcos Valério. O que importa é que é um fato
concreto, exposto diante da sociedade brasileira, que
exige investigação. A alternativa da omissão não é a
alternativa que se recomenda para este momento.
A oposição delibera, depois de debate entre os
Presidentes do PSDB, DEM e PPS, divulgar a seguinte
nota: “A oposição exige explicações sobre o envolvimento de Lula no mensalão.” Diz a nota:
As revelações feitas pela revista Veja, no fim
de semana, sobre possível envolvimento do
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comando do escândalo que hoje conhecemos
como mensalão exigem explicações imediatas
e apuração por todos os meios legais. Por isso
mesmo é que estranhamos o silêncio ensurdecedor do ex-Presidente Lula, que deveria ser o
maior interessado em prestar esclarecimentos
sobre fatos que o envolvem diretamente. Já
não surte mais efeito, especialmente depois
que o Supremo Tribunal Federal comprovou a
existência do mensalão e já condena mensaleiros, a tese defendida pelo PT de que tudo não
passava de uma farsa montada pela imprensa
e pela oposição para derrubar o governo Lula.
O ex-Presidente já não está mais no comando
do País, mas nem por isso pode se eximir das
responsabilidades dos 8 anos em que governou o Brasil, ainda mais quando há suspeitas
que pesam sobre o seu comportamento, no
maior escândalo de corrupção da história da
República. A gravidade das revelações da revista Veja impõe que ela torne públicos os elementos que sustentam a matéria “Os segredos
de Marcos Valério”. A oposição fará sua parte
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e, encerrado o julgamento em curso no STF,
cobrará as investigações dos fatos ao Ministério Público. Os brasileiros exigem que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva venha a
público prestar esclarecimentos, em nome da
responsabilidade do cargo que ocupou.
Assinam a nota o Deputado Sérgio Guerra, Presidente Nacional do PSDB, o Senador José Agripino
Maia, Presidente Nacional do Democratas, e o Deputado Roberto Freire, Presidente Nacional do PPS.
Portanto, assim que o Supremo Tribunal Federal
concluir o julgamento em curso, a oposição protocolará
representação junto ao Procurador-Geral da República, para que os procedimentos sejam instaurados, o
inquérito aberto, a fim de que se investiguem os fatos
revelados pela revista Veja.
Não apenas por essa razão, mas, sobretudo,
pelo debate que se trava hoje no Supremo Tribunal
Federal, é preciso que o escândalo do mensalão possa promover uma mudança no comportamento dos
políticos brasileiros.
Mais do que antes, agora se comprova, pelos fatos
veiculados pela imprensa no último final de semana,
mas, sobretudo, pelo debate que se trava no Supremo
Tribunal Federal, ter sido esse, sim, o maior escândalo
de corrupção da história da República. “O mais sofisticado e complexo esquema de corrupção idealizado
por uma organização criminosa em nome de um projeto de poder de longo prazo no País”, como afirmou
o ex-Procurador da República Antonio Fernando de
Souza; ou “o mais atrevido escândalo de corrupção”,
conforme afirma o Procurador Roberto Gurgel.
O Supremo Tribunal Federal está condenando o
mensalão. Mas é preciso que a classe política e o eleitor brasileiro condenem o modelo de promiscuidade
que gerou o mensalão. O mensalão é o símbolo desse
modelo de gestão que estabelece uma relação de promiscuidade em nome da governabilidade. Entendem
ser possível rimar governabilidade com promiscuidade.
Instalam o balcão de negócios a pretexto de garantir
governabilidade no País e loteiam o Estado brasileiro
entre os partidos e políticos cooptados, para que integrem a base de sustentação política de quem governa.
Esse modelo instalado no Governo da União foi
transplantado para Estados e Municípios brasileiros.
É um modelo perverso, que esgota a capacidade de
investimento público, que debilita as finanças públicas
do País, que retira a energia financeira da Nação, porque aquilo que o povo produz e paga ao Erário, na forma de tributos, se consome, para alimentar a enorme
base de apoio cooptada pelos governantes. Com isso,
limita-se, cada vez mais, a cada passo, a cada dia, a
cada momento político, a capacidade de investir do
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Estado brasileiro. Talvez, por isso, o Senado Federal,
nos últimos tempos, vem aprovando inúmeros projetos,
autorizando Estados e Municípios brasileiros e o Governo da União a contraírem empréstimos externos para
garantir novos investimentos, investimentos públicos.
Esse modelo tem que ser destruído, esse modelo
tem que ser repudiado pelo eleitor nas urnas, agora
mesmo no dia 7 de outubro! Quem é que pode avalizar
esse modelo de gestão no País?
Sr. Presidente, por que a oposição não protocola,
agora, uma representação para que o Ministério Público investigue? Porque não quer criar fato algum que
possa ser utilizado, durante o julgamento do Mensalão,
no Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Alvaro, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois,
não.
Não quer criar impasse, não quer trazer à baila
fatos que possam ser explorados juridicamente e, por
isso, a oposição decide que aguarda o julgamento do
Mensalão, a Ação Penal nº 407, para que possa depois,
então, protocolar, junto ao Procurador-Geral da República, a representação que se faz necessária agora,
para que esses fatos sejam investigados.
Eu concedo a V. Exª, Senador Jorge Viana, com
satisfação, o aparte que solicita.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Alvaro, obrigado pelo aparte. V. Exª sabe do apreço
que não só eu tenho, mas, certamente, quando este
plenário está cheio, o conjunto dos colegas Senadores, pela maneira determinada e competente com que
V. Exª conduz aqui uma das vozes da oposição, que é
parte essencial do processo democrático que o Brasil
conquistou. Mas faço este aparte, informando que daqui
a pouco vou usar a tribuna do Senado, para colocar,
se não as posições oficiais do meu Partido – que já
soltou uma nota sobre esses últimos episódios, envolvendo, inclusive, um posicionamento da revista Veja
–, mas pretendo aqui no plenário usar daquilo que é
a grande conquista da democracia, a manifestação de
uma outra visão sobre um mesmo tema, para que as
pessoas que nos acompanham em casa, as pessoas
que estão aqui e a imprensa possam fazer melhor juízo
das versões ou posições que os Senadores têm sobre
os últimos acontecimentos que envolvem mensalão,
que envolvem questionamentos sobre a posição do
Presidente Lula. Mas sei e respeito muito a postura
determinada, inquestionável – talvez nós, que somos
da Base do Governo, questionemos menos a posição
de V. Exª do que pessoas do seu próprio Partido, que
talvez não deem a V. Exª o respeito pela atuação determinada, competente e fiel que V. Exª dispensa ao
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PSDB. Nós o reconhecemos. Então, esse é um pressuposto. Mas, com todo respeito a V. Exª, nós temos
versões sobre o que se chamada de mensalão. Eu
gostaria pelo menos de ouvir de um Líder importante
do PSDB como V. Exª como V. Exª vê e entende outra versão. Eu, particularmente, gostaria muito que o
Sr. Marcos Valério falasse à Nação. Certamente, ele
não traria mais uma versão e, sim, talvez, a realidade
dos fatos. Segundo me consta – aí a nossa versão –,
segundo consta para uma parcela da imprensa brasileira, essa história de mensalão não começou com
o PT. Essa história de mensalão, esse esquema de
“valerioduto”, esse esquema de financiamento ilegal
para cobrir contas de Partidos políticos, de caixa dois
começou em Minas Gerais com o PSDB, com o PFL,
e tendo à frente o mesmo Marcos Valério, que agora
foi jogado aos leões por aqueles a quem ajudou a governar o Brasil. Então, se Marcos Valério falasse, se
ele viesse a falar, seria muito bom para o Brasil. Eu
sempre tive um respeito enorme pelo Presidente Fernando Henrique – e quero concluir este aparte que V.
Exª muito generosamente me concede. Eu tenho um
respeito enorme pelo Presidente Fernando Henrique,
maior – volto a repetir – do que alguns do PSDB têm
por ele. Estão trazendo agora porque estão afundando
as suas candidaturas e recorrem ao Presidente Fernando Henrique para cumprir um papel que considero
nada nobre na eleição. Mas, enfim, certamente, se o
Marco Valério falasse, nós iríamos sair desse faz de
conta no País, dessa hipocrisia. Eu posso estar exagerando no termo, mas é, de certa forma, uma hipocrisia. Desmembra-se e se tira do Supremo um mensalão do PSDB; o do PT tem que ser julgado, mesmo
que não seja o foro adequado para o julgamento; mas
é do PT, tem que ser ali. Não tem problema. Eu não
estou aqui passando a mão em cima de erros do PT.
Os erros que o PT cometeu ou que alguns dirigentes
do PT cometeram têm que ter um posicionamento e
agora está na mão adequada, está na mão da Justiça.
Não retiro isso. V. Exª me conhece e sabe. Então, não
estou querendo apagar algo que é real. Eu só queria
ter um comentário de V. Exª, para concluir, sobre o
mensalão do PSDB e do PFL, que deu origem a esse
esquema criminoso que hoje o Supremo julga, lamentavelmente, com os alunos mal aplicados do PT, que
foram tentar reproduzir um modelo que os profissionais do PSDB de Minas Gerais tinham implementado
com o Sr. Marcos Valério e, lamentavelmente, erraram.
E é bom para o Brasil, porque o melhor para o Brasil
é que se saia dessa hipocrisia de que a campanha é
limpa, mas que têm alguns na política que são corruptos e outros que não são corruptos. Eu acho que
o Brasil vive uma hipocrisia chamada financiamento
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de campanha. E tomara – com todo o respeito ao Supremo – que o Supremo não se perca nas versões de
uma CPI conduzida, dirigida pela oposição, que quase
derrubou o governo do Presidente Lula, mas que possamos aproveitar e que o Brasil saia maior. O PT pode
sair menor; o PSDB pode sair menor. A política pode
tirar lições desse episódio, mas o importante é que o
Brasil não saia menor desse julgamento do mensalão.
E, para não sair menor, nós temos que nos prender
à justiça e, lamentavelmente, as versões estão mais
vinculadas à injustiça do que à justiça. Eu agradeço a
V. Exª pela concessão do aparte, mas gostaria de ter
um comentário, se V. Exª já ouviu falar, se V. Exª acha
que tem algum fundamento de que foi com o PSDB em
Minas Gerais que o Marcos Valério começou a implementar um sistema, um esquema criminoso no Brasil,
que agora leva o nome de mensalão do PT.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Jorge Viana, primeiramente, meus agradecimentos
pela forma elegante com que aparteia, sempre respeitosamente e com a qualificação, que é inegável e
devemos atribuir a V. Exª, de Parlamentar competente.
Senador, esse episódio a que V. Exª se refere
ocorreu em 1998 e somente em 2005 ele se tornou
do conhecimento público. A primeira indagação que eu
faria é: por que razão? Por que, antes de 2005, o PT
não denunciou esse eventual processo corrupto eleitoral, ocorrido em 1998, em Minas Gerais?
Eu confesso a V. Exª que, com a sinceridade com
que me comporto sempre, sou obrigado a lhe afirmar
que não tenho condições de avaliar esse episódio de
Minas Gerais. Ele não passou pelo Congresso Nacional, ele não foi investigado no Congresso Nacional.
Ele apenas foi habilidosamente utilizado por forças
petistas para confundir a opinião pública brasileira.
Não há paralelo entre os dois episódios. O mensalão,
investigado por uma CPI no Congresso Nacional, é o
maior escândalo de corrupção da história, no dizer de
Procuradores da República nomeados pelo Presidente
Lula, tanto Antonio Fernandes Sobrinho, que diz “sofisticado e complexo esquema de corrupção idealizado
por uma organização criminosa, em nome de um projeto de poder de longo prazo”, quanto às afirmações e
Roberto Gurgel, que dizem tratar-se “do mais atrevido
escândalo de corrupção da nossa história”. É esse escândalo que está sendo julgado neste momento.
Mas eu indagaria também: se, eventualmente,
ocorreu em Minas Gerais, no passado, escândalo de
corrupção, o fato de ter existido lá justificaria nossa
omissão agora, a nossa complacência, a nossa conivência e a cumplicidade com o escândalo do mensalão,
que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal?
Não, em hipótese alguma. Nós queremos, sim, que o
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mensalão seja julgado e condenado e que V. Exª, inclusive, convoque o povo do seu Estado e do Brasil
para destruir esse modelo perverso que deu origem
ao mensalão. Para destruir esse modelo.
Não é possível alimentar esta cultura política do
atraso, de que é possível governar apenas se se instalar
um balcão de negócios para cooptar partidos, reduzindo a oposição a números limitados, como ocorre hoje
no Brasil: a menor oposição da nossa história. Hoje,
a menor oposição da América Latina. Uma oposição
menor do que aquela que existe na Venezuela de Hugo
Chávez – em razão do modelo de cooptação desonesta
que se implantou no Brasil a partir do Governo Federal
e transferiu-se para Estados e Municípios, desqualificando a atividade pública brasileira.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite, com a complacência do Presidente?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Que
se julgue... que se julgue...
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Podia só
debater?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Porque eu
acho que V. Exª está trazendo um tema da maior importância, que é a falta de uma reforma política, eu gostaria
de poder opinar um pouco se o Presidente concordar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente. Que se julgue aquilo que V. Exª quer que
julgue. Eu não tenho condições de julgar. Não participei de nenhuma investigação a respeito. Apenas
surpreendeu-me o fato daqueles que trouxeram à baila
este acontecimento tardiamente não terem assumido
a responsabilidade de determinar a sua investigação
no momento adequado.
As versões que se sucedem são desonestas
exatamente porque não houve a investigação. Então,
que se aguarde que o Supremo Tribunal Federal, que
o Poder Judiciário, julgue no momento adequado. Mas
nós não podemos, de forma nenhuma, confundir um
fato com outro fato. Este fato que o Supremo julga hoje
é historicamente o mais escandaloso da República.
Nós não podemos minimizá-lo. A comparação não é
apropriada. A comparação que se deseja reduz a níveis
de inferioridade o mensalão que está sendo julgado
pelo Supremo e que alcança índices de gravidade sem
precedentes na história do Brasil.
Mas eu, com satisfação, já que o Presidente nos
permite, extrapolando o meu tempo, concedo a V. Exª
mais um aparte.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador Alvaro, nobre Líder do PSDB nesta Casa, V. Exª, quando
aprofunda um pouco mais, ajuda aqueles que estão
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em casa a entender um pouco melhor. Se nós não tivermos, de fato, uma reforma política neste País, se
nós não discutirmos claramente financiamento público
de campanha, não vamos ajudar o nosso País a sair
desta situação de quase quem ganha, o Governo fica
refém da construção do que se chama de base de apoio
político. E essa história também começou com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o governo
do Partido de V. Exª. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso, para governar, teve que fazer uma aliança à
direita. Ele foi questionado por isso e ficou com a sua
biografia marcada por isso. Mas a estrutura política que
criamos no Brasil, lamentavelmente, não permite que
se ganhe um governo e se governe; é preciso fazer
composição política, o chamado governo de coalizão,
que quem inaugurou foi o PSDB. Agora, eu não tenho
nenhuma dúvida, caro Senador Alvaro Dias, de que nós
não podemos dar dois pesos e duas medidas. Ora, se
a origem desse esquema de financiamento ilegal de
partidos e de pagamento de dívidas de campanha de
partidos tem origem em Minas, com o Marcos Valério,
com o PSDB, com o PFL, isso não é invenção do PT.
V. Exª falou muito bem que isso começou em 1998,
mas o chamado mensalão do PT é de 2005, sete anos
depois. E também não é uma coisa fictícia, existe um
processo. Estava no Supremo e, misteriosamente, foi
desmembrado e retirado do Supremo. Agora nós temos
um julgamento de pessoas para as quais o Supremo
não é o foro competente. Mas, olha, Senador, eu sou
daqueles, como V. Exª, que são a favor de tudo que
se faça para o Brasil enfrentar a corrupção. Eu sou a
favor de tudo que se faça para que o Brasil fique melhor e para que fique à altura do espaço que ele está
conquistando no mundo e junto à sociedade brasileira.
Eu só não acho que seja adequado nós trabalharmos
com um faz de conta. Claro que está misturado nesse
processo, agora, de questionamento do Presidente
Lula, à véspera de uma eleição. Daqui a duas semanas, tem uma eleição; tem disputa entre PT e PSDB,
e, de novo, alguns veículos de comunicação do Brasil
que estão a serviço não da democracia, mas, com o
enfraquecimento da oposição, se arvoram em porta-vozes, mais do que isso, em senhores da verdade e
colocam... V. Exª perguntou muito bem por que não
foi denunciado em 1998, no processo da denúncia do
Marcos Valério com o PSDB e com o PFL, que tinha
esse nome naquela época? Ora, no Ministério Público
Federal, havia uma pessoa apelidada de “arquivador-geral da República”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas
não houve a denúncia. Ele não teve a chance de arquivar. Ele não teve a chance de arquivar.
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O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Foi o nosso
Partido, foi o Presidente Lula que libertou o Ministério
Público dessa pecha. A gente prefere sofrer uma injustiça a praticar uma. Então, eu concluo o aparte só
dizendo a V. Exª: se o Brasil soubesse dos dois mensalões – que não têm reparo, tem que haver punição
para quem esteve metido num e para quem esteve metido no outro. Mas, Senador Alvaro Dias, entre a cópia
malfeita que hoje está sendo julgada e o original, eu
fico com o original. E o PSDB tem as suas digitais no
mensalão original deste País, que aprofundou o País
num sistema de financiamento que foge da legislação.
E digo mais: eu sou do Estado do Acre, Senador Alvaro
Dias. Custou 200 mil moedas o voto da reeleição aprovada neste Congresso. Provada e comprovada, mas,
lamentavelmente, naquele tempo, o Brasil ainda estava
mais atrás do que está hoje. Felizes os brasileiros que
estão vivendo no País de hoje, que questiona tudo e
todos; mas, lamentavelmente, não dá, para quem acobertou, não dá, para aqueles que criaram esquemas
de desvio da verdade, agora, quererem dar lição de
moral para o Partido dos Trabalhadores. Se não querem
respeitar o PT pela história que tem, respeitem, pelo
menos, pela história que o PT construiu no governo
deste País. Agora, todo e qualquer governo está sujeito
a deslizes, a ter problemas sérios, e quem se desviou
do caminho da ética, da honestidade, da moralidade,
tem que ser julgado e, se condenado, no caso, julgado
e condenado, punido. Estamos de acordo com isso,
só não estamos de acordo com que possamos fazer
essa satanização do PT e do governo do Presidente
Lula, quando isso não reproduz os fatos. Entre a cópia malfeita por alguns, eu prefiro o original, feito com
competência pelo PSDB de Minas Gerais.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, necessito, agora, de, pelo menos, 5 minutos
para responder ao longo aparte do meu colega Jorge
Viana, que concedi com a maior satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Meu caro Senador Alvaro Dias, tendo em vista
que hoje é um dia tranquilo...
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC. Fora do microfone.) – Eu concedo um aparte quando for falar.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR ) – É um dia tranquilo aqui no Senado...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Hoje
é tranquilo, Presidente, é. Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR ) – V. Exª tem a benevolência desta Presidência.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
diria que o PT retirou do armário, em 2005, um fato
ocorrido em 1998, em Minas Gerais, e o desenhou da
forma como entendeu ser conveniente, para confundir
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a opinião pública brasileira. E hoje, mais uma vez, esse
fato é aqui revivido na voz do Senador Jorge Viana.
É claro que é a saída que encontra o PT. Mas
essa postura de “nós estamos sujos, mas outros se
sujaram antes”, me parece que não homenageia quem
a adota, não honra quem a adota.
O PT teria prevaricado ao não denunciar o que
ocorreu em Minas Gerais, se é que ocorreu. Não houve denúncia. O procurador não teve o privilégio de engavetar, porque, à época, a denúncia não ocorreu. A
denúncia surgiu apenas na esteira da repercussão e
do impacto provocado pelo mensalão do PT em 2005.
E concordo com a necessidade de uma reforma
política, mas não posso aceitar, conformado com a
tese de que aliança implica promiscuidade, de que a
coalizão de forças para governar exige a instalação de
um balcão de negócio, de um “propinoduto”. Fernando
Henrique fez alianças, mas não se estabeleceu, no
País, esse cenário de corrupção imensa que se estabeleceu a partir do governo do Presidente Lula, em
que o Brasil se transformou no paraíso da corrupção,
com superfaturamento de obras, como um verdadeiro
festival de escândalos. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que seria possível, hoje, fazer o que se faz quatro,
cinco vezes mais com o mesmo dinheiro em nosso
País. A corrupção se transformou em rotina.
É por isso que a transparência internacional denuncia para o mundo que, no Brasil, US$70 bilhões
esvaem-se pelos ralos da corrupção, que, se nós tivéssemos índice de corrupção semelhante ao da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% maior.
Não há dúvida de que, nesses dez anos, a corrupção
alastrou-se, tornou-se endêmica. Ela, lamentavelmente, comprometeu a estrutura da Administração Pública,
que foi ganhando espaços, que foi crescendo com a
criação de ministérios, de diretorias, de departamentos, de coordenadorias, espaços entregues aos aliados
que defendem o Governo a qualquer preço. Esse é o
modelo que tem que ser destruído. E nós temos, os homens de bem, sejam do PT, sejam do PSDB, sejam de
que partido for, que devem se unir para condenar esse
modelo, para destruí-lo, para sepultá-lo definitivamente.
E eu encerro, Sr. Presidente, dizendo que é triste
ver um povo trabalhador, como o povo brasileiro, pagar
impostos, como paga o contribuinte do nosso País, e
assistir à repetição dos escândalos de corrupção. Porque o maior desserviço que se prestou ao País, após
assumir o poder o PT, foi a banalização da corrupção,
provocando, até mesmo, uma apatia generalizada, que
fez com que a capacidade de indignação das pessoas
fosse sendo debilitada pela ação rotineira dos corruptos no País.
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Eu concluo dizendo que o retorno às manchetes
da participação do ex-Presidente Lula no mensalão
reaviva, sim, a nossa indignação diante dos desmandos éticos que se incorporaram ao cotidiano nacional.
O esgarçamento e a deterioração dos valores éticos
precisam ser interrompidos. A Nação está fatigada de
tanta corrupção. A República não pode abrigar tantos
vícios éticos e morais.
Diante de possíveis falas reveladoras dos envolvidos nesse esquema magistral de corrupção, relembro
um pensamento do grande Machado de Assis: ”O destino, como os dramaturgos, não anuncia as peripécias,
nem o desfecho.”
Aguardemos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Alvaro Dias. O tempo estava a seu favor.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco PMDB
– PR) – A Presidência designa – não seja por isso –
os Deputados Marcos Montes e César Halum, como
membros titulares, em substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria, e o Deputado Junji Abe,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
Geraldo Thadeu, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
579, de 2012, conforme o Ofício n° 917, de 2012, da
Liderança do PSD, na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 917
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam indicados os seguintes parlamentares à Comissão
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória
nº 579, de 2012, em substituição aos membros atuais.
MEMBROS TITULARES
Marcos Montes
Cesar Halum

MEMBROS SUPLENTES
Eduardo Sciarra
Junji Abe

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco PMDB
– PR) – A Presidência designa os Deputados Eduardo
Sciarra e Diego Andrade, como titulares, em substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria, e
os Deputados Guilherme Campos e Ricardo Izar, como
suplentes, em substituição aos Deputados Eduardo
Sciarra e Geraldo Thadeu, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
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n° 578, de 2012, conforme o Ofício n° 921, de 2012, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 921
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam indicados os seguintes parlamentares à Comissão
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória
nº 578, de 2012, em substituição aos membros atuais.
MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

Eduardo Sciarra
Diego Andrade

Guilherme Campos
Ricardo Izar

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa os Deputados Roberto
Santiago e Felipe Bornier, como membros titulares, em
substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria, e os Deputados Guilherme Campos e Arolde
de Oliveira, como membros suplentes, em substituição
aos Deputados Eduardo Sciarra e Geraldo Thadeu,
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 576, de 2012,
conforme o Oficio n° 923, de 2012, da Liderança do
PSD na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 923
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam indicados os seguintes parlamentares à Comissão
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória
nº 576, de 2012,em substituição aos membros atuais.
MEMBROS TITULARES
Roberto Santiago
Felipe Bornier

MEMBROS SUPLENTES
Guilherme Campos
Arolde de Oliveira

Deputado Guilherme Campos – Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa ainda o Deputado Sérgio Brito e Eliente Lima, como titulares, em substitui-
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ção aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria,
e os Deputados Eduardo Sciarra e Geraldo Thadeu,
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 575, de 2012, conforme o Ofício nº 925, de 2012, da Liderança do PSD
na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 925
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam indicados os seguintes parlamentares à Comissão
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória
nº 575, de 2012 em substituição aos membros atuais.
MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

Sérgio Brito
Eliene Lima

Guilherme Campos
Fabio Faria

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa também os Deputados
Eduardo Sciarra e Junji Abe, como titulares, em substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria,
e os Deputados Carlos Souza e Fernando Torres, como
suplentes, em substituição aos Deputados Eduardo
Sciarra e Geraldo Thadeu, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 577, de 2012, conforme o Ofício n° 927, de 2012, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 927
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam indicados os seguintes parlamentares à Comissão
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória
nº 577, de 2012, em substituição aos membros atuais.
MEMBROS TITULARES
Eduardo Sciarra
unji Abe

MEMBROS SUPLENTES:
Carlos Souza
Fernando Torres

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Convido o Senador Anibal Diniz, como próximo
orador inscrito, para fazer uso da palavra.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, o Senador Jorge Viana pediu para falar primeiro.
Eu falarei logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Então, eu convido V. Exª, Senador Anibal, para
assumir a Presidência como Vice-Presidente do Senado Federal desde a última semana, legitimamente
e unanimemente eleito pelos seus pares.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente Anibal Diniz, Senador Sérgio Souza, todos
que me acompanham na TV Senado, na Rádio Senado,
pela Internet; todos que nos acompanham nas galerias
e no plenário do Senado Federal, ainda há pouco tive
o privilégio de apartear o Líder do PSDB, no Senado,
que com a delicadeza e a educação de sempre me
concedeu o aparte no seu pronunciamento.
Eu venho à tribuna do Senado para tratar de um
assunto que, de alguma maneira, se não está na ordem do dia do conjunto dos brasileiros, está na ordem
do dia de uma parte importante da imprensa brasileira.
Neste final de semana, vimos uma reportagem
que tenta trazer a figura do Presidente Lula para o debate das eleições municipais de 2012. Estou frisando,
porque não tem nenhum sentido desprezarmos essa
preliminar. Tem eleição e tem uma ação deliberada da
elite brasileira contra o PT. Essa intolerância da elite
brasileira com o PT está institucionalizada, é real. Eles
não aceitaram o Governo do Presidente Lula por oito
anos; eles engoliram, mal e porcamente.
Eu sempre tive um diálogo muito franco, aberto, com setores que cumpriram o papel de governar
o Brasil durante muito tempo. Sempre tive uma ótima
relação com o Governo do PSDB e com o Presidente
Fernando Henrique especificamente, que é uma pessoa que tenho na melhor conta. Mas eu começaria dizendo que, se tenho o Presidente Fernando Henrique
na melhor conta, o PSDB não tem. O PSDB do Brasil
inteiro, depois de oito anos do Governo do Presidente
Fernando Henrique, o escondeu, tentou apagar um
dos Líderes do PSDB, Sr. Presidente.
E agora o candidato Serra, afundando sua candidatura, sendo o campeão de rejeição no Brasil e com
queda nas pesquisas, recorre ao Presidente Fernan-
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do Henrique Cardoso para fazer um papel nada nobre
na campanha eleitoral, que é a intenção de questionar, num primeiro momento, a Presidenta Dilma, que,
prontamente, fez uma nota firme, dura e colocou claramente para o País que a lealdade dela ao projeto
que está em curso no Brasil, que começou com o Presidente Lula e de que ela fez parte, esta lealdade ao
projeto é inquestionável. A Presidenta Dilma foi firme,
surpreendeu aqueles que contavam com algum vacilo dela para cumprir a sua missão de, mesmo depois,
no Poder, tentar desconstituir a imagem, a história do
Presidente Lula.
O Presidente Lula não governa mais o Brasil,
mas tem o direito de seguir lutando pelo Brasil, como
tem feito diariamente depois de ter vencido o câncer.
O lamentável, numa preliminar, é que toda véspera de
eleição temos situações parecidas com esta. O povo
brasileiro enfrentou todo tipo de dificuldade na reeleição
do Presidente Lula, todo tipo de distorção por essa elite
que engoliu quatro anos de Lula, mas não aceitava mais
quatro. Vencemos. O Presidente Lula fez um segundo
mandato muito melhor do que o primeiro. Depois, na
sucessão do Presidente Lula, é só lembrar, era diário
o combate ao Presidente Lula, que, em vez de calar e
de se curvar, já pensando em ser ex, enfrentou do primeiro ao último dia o debate e fez a sua sucessora. E,
agora, o Brasil está ainda melhor do que estava quando
o Presidente Lula terminou seu segundo mandato. E
a Presidenta Dilma tem a responsabilidade, dedica-se
diariamente para levar este País à frente, para fazer o
Brasil seguir ocupando um espaço privilegiado diante
do mundo, mas mais do que isso, assumiu um compromisso de ser a Presidenta que olha, que estende
a mão para os brasileiros que passam maior privação,
seguindo as lições do Presidente Lula.
Foi para isso que o PT surgiu, é para isso que o
PT governa, para inverter prioridades, para estender a
mão para aqueles que não sabem, que não podem e
que não têm. É um princípio cristão, mas é um princípio
também daqueles que fazem a boa política. Agora, nós
estamos a duas semanas, Sr. Presidente, da eleição. E
o que é que a gente vê? A velha, preconceituosa, elite
brasileira se levantando. Não conseguem compreender, aceitar, que a mais Alta Corte de Justiça do País
julgue. Não. Querem influir na composição da Corte.
Querem decidir o calendário de julgamento da Corte. É
isso que o Brasil está vendo. E querem agora conduzir
o julgamento da Corte. Isso é um desserviço ao País.
O problema do País, durante muitos séculos, foi
sua elite. Não é o seu povo. Isso, os estudiosos da
beleza da cultura brasileira já identificaram. Agora, o
Presidente Lula foi o que mais trabalhou pelos pobres,
pela inclusão social – eu estou falando de dezenas de
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milhões de brasileiros –, pela geração de empregos,
pelo resgate de uma posição de destaque do Brasil
diante do mundo, e é, de longe, o mais perseguido
Presidente da história do Brasil, por uma parcela da
elite brasileira preconceituosa, intolerante com o PT e
com o Lula. Não aceitam que o Presidente Lula seja
um ótimo ex-presidente. Querem atacá-lo agora como
ex-presidente.
A reportagem, no final de semana, da revista Veja,
atende mais o calendário eleitoral – é só ler – do que o
interesse de ajudar o Brasil, que é legítimo, da Veja, de
outras revistas e dos veículos e comunicação, porque a
escora de uma boa democracia, a escora da verdadeira
democracia, é a imprensa livre. Lamentavelmente, aqui
no Brasil, eu estou aqui na tribuna do Senado, falando
alto, pedindo imprensa livre, porque uma parcela da
imprensa, me parece, está comprometida em assumir
um papel que a oposição fracassou em tentar assumir. Eu acho legítimo. Só não vale sabotagem. Só não
vale distorcer os fatos. Só não vale querer destruir a
imagem de uma figura como o Presidente Lula. Estão
aí tentando deixar a entender, achando pouco o que
fizeram, desmoralizando algumas figuras, que o Presidente Lula pode estar por trás de tudo isso. Não tem
nada no processo que aponte esse caminho. Não tem
nada que coloque em questionamento a postura do
Presidente Lula. Aliás, a vida dele é uma referência, é
um exemplo para o Brasil e para o mundo.
Amigos e amigas que nos assistem em casa, Srªs
e Srs. Senadores, essa história do mensalão segue
muito mal contada no nosso País. É óbvio, eu sou do
PT, estou entre aqueles do PT, como disse há pouco
para o Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias, sou daqueles que acho que existem gravíssimos problemas
que envolvem financiamento de campanha no País,
que envolve o funcionamento da essência da democracia, que são os partidos políticos.
O Brasil está vivendo um faz de conta. Caixa 2
não está diminuindo, está aumentando. O Brasil vive
um faz de conta de que nós estamos melhorando o
processo de consolidação dos partidos, nós estamos
piorando, os partidos cartoriais estão aí para quem
quiser ver. A disputa em todos os lugares por partidos
que tenham tempo de televisão custa caro. Os compromissos são assumidos antes da eleição, durante
o processo eleitoral e depois, do mesmo jeito que o
PSDB inaugurou em 98 em Minas Gerais.
O PSDB está na origem do mensalão. Não é denúncia do PT, Ministério Público. O processo foi para
o Supremo, misteriosamente foi desmembrado e saiu
do Supremo com o mesmo argumento com que foi
derrotado agora, de que não era o foro, de que tinha
pessoas que não eram para ser julgadas pelo Supre-
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mo. Mas se é do PT é adequado, tem que julgar. Mas
se é para melhorar o País, tudo bem, ótimo. Só não
para que a gente venha ouvir lição de moral de quem
não tem moral para dar lição a ninguém. Quem criou
o mensalão não tem moral para vir questionar o PT.
Falei ainda há pouco num aparte: entre a cópia
e o original, eu fico com o original. Isso não significa
dizer nenhum tipo de conivência com ações fora da lei
por parte do Partido dos Trabalhadores. Mas vamos
questionar o PSDB, o PFL. Eles criaram o mensalão
em Minas Gerais. Tiraram dinheiro público para financiar seus partidos. Fizeram isso. Alguns podem dizer:
“Ah, foram competentes em fazer”. Não sei se a palavra adequada é competência.
Mas o certo é que, naquela época, existia um controle não denunciado pela elite da essência daqueles
que deveriam fiscalizar a ação dos que agem fora da lei.
Vamos lembrar que a posição do Ministério Público Federal não foi a de hoje. Ótimo, estamos evoluindo.
A própria Polícia Federal, nós tivemos casos absurdos
de um comprovado conluio com a elite brasileira para
derrubar ministros, autoridades da República do governo do Presidente Lula.
Amigos e amigas que estão me assistindo em
casa, o serviço prestado pelo Presidente Lula a este
País não vai ser a oposição, não vai ser uma elite atrasada, preconceituosa que vai apagar. Ninguém pode
esconder aquilo que foi feito, o trabalho que foi feito.
Não estou dizendo com isso que o PT é um
Partido infalível, mas o que o PT fez? Vamos para o
exemplo e os fatos. O que fez o PT quando assumiu
o Governo? Diminuiu a Polícia Federal? Diminuiu as
condições de o Ministério Público atuar? Enfraqueceu as instituições que nos julgam a todos ou fez
exatamente o contrário? Simples. Era muito simples.
O Brasil estava tudo bem, quando surgiu o mensalão
do PSDB, nem CPI foi aberta nesta Casa. Quando se
comprou voto para reeleição por 200 mil moedas, não
se abriu CPI. Estou falando de Deputados do Acre,
meu Estado. Foi pago, comprovado. E, agora, sem
prova, tenta-se condenar.
Acho que todo o Brasil deve respeitar a mais Alta
Corte de Justiça. Eu respeito. Eu sigo confiando, mas
vamos deixar a mais Alta Corte do País julgar com a
independência que ela precisa ter.
Não vamos fazer esse jogo de tentar a manipulação da opinião pública. Não funcionou uma vez. Tentaram duas vezes, tentaram três. E agora estão achando
que estão conseguindo algo. Não conseguem ganhar
nas urnas, estão tentando ganhar de outra maneira.
Essa é a elite brasileira.
O PT, quando chegou ao poder, não enfraqueceu
o combate à corrupção. Foi o primeiro governo nes-
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te País que fortaleceu a Polícia Federal. Implantou a
Polícia Federal em todos os Estados. No meu Estado
havia meia dúzia de agentes; agora tem agente em
todos os Municípios. Não tinha estrutura. Agora tem
estrutura. O salário dava dó. Tem salário, é atrativo, é
uma carreira de Estado, com delegados e agentes,
que, aliás, precisam sair dessa greve. E nós temos
que ajudar para que eles possam sair e conquistar,
inclusive, uma melhor estrutura de carreira.
Mas, Sr. Presidente, o PT, no governo, não fez
só isso. O PT, no governo, trabalhou para que o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça ficassem cada
vez mais independentes.
O Presidente Lula foi nobre na hora de escolher
a composição do Supremo. Alguns até fazem disso
motivo de chacota. Ah, se fosse o PSDB, se fosse o
PFL, teriam escolhido ministros para conduzir. Mas
nós não pensamos assim. Os ministros têm que ser
escolhidos para nos julgar a todos, como temos hoje
na nossa Corte. E acho que o Presidente Lula também
acertou quando fez essa condução, que segue levada
adiante pela Presidenta Dilma. Preferimos esse caminho, porque é bom para o Brasil.
Então, Sr. Presidente, concluo dizendo que nós
temos que deixar bem claro aqui hoje: golpe, não! A
elite brasileira tem todo o direito de criticar, setores
da média não gostam do modelo petista de governar.
Não tem problema. Só não vale golpe. Só não vale
fazer matérias, só não vale montar esquemas para
tentar destruir a história de um partido que tem muitos erros e falhas. Esses erros e falhas têm que ser
assumidos por todos nós, corrigidos por todos nós,
mas não podem ser traduzidos numa referência, como
alguns estão querendo fazer, do que há de pior na
história do Brasil.
O que há de pior na história do Brasil não está
dentro do governo do PT nesses quase dez anos. Está
dentro dos outros governos, que foram acobertados,
que foram escondidos do povo brasileiro.
Então, estou vindo à tribuna do Senado. Posso
ser uma voz dissonante, uma voz isolada, mas trago
aqui a indignação: o Presidente Lula não merece esse
tratamento. Os que têm a intimidade do Marcos Valério, que construíram com ele esse esquema criminoso
não podem querer vincular que o Presidente Lula tinha
encontro com Marcos Valério. Não teve encontros com
o Sr. Marcos Valério.
O Presidente Lula é uma pessoa generosa,
Eu o conheço bem. Devo a ele a minha formação
política. O Presidente Lula merece respeito. Eu falo
sem medo de errar e encerro com isso.
Queria muito que o Sr. Marcos Valério viesse falar nos canais de televisão, nos jornais, não a partir
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de aspas inventadas, mas a sua própria voz, contando a origem dessa organização criminosa de desviar
dinheiro público para financiar partidos e base aliada.
Certamente, se isso fosse feito, se o Sr. Marcos Valério
falasse... Quem está falando aqui é um Senador do PT.
Eu queria muito que nós conhecêssemos a fita ou as
fitas ou ouvíssemos a voz e os escritos do Sr. Marcos
Valério contando a história, que começou em 98, com
o PSDB e o PFL; passou por outros partidos, que estão
firmes na República, e alcançou o PT. Lamento pelos
erros do meu Partido, lamento que o PT não se conteve e caiu na tentação de achar um caminho fácil para
resolver o problema da difícil composição de governo
em nosso País por conta da legislação.
Se o Sr. Marcos Valério falar, gravar, contar a
história, eu não tenho dúvida de que vai ficar mais fácil para os Ministros do Supremo julgar sem cometer
injustiça, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que
o nosso País ficará melhor, porque a hipocrisia, o faz
de conta vai ficar para trás, e aqueles que tentam dar
lição de moral, que moral nenhuma têm para nos dar
lição de moral, vão ter que fazer explicações ao País
porque criaram uma organização criminosa e agora
tentam jogar a culpa no Partido dos Trabalhadores e
tentam trazer o Presidente Lula para um debate do
qual ele está muito distante, pela vida, pelo que construiu neste País.
Encerro dizendo: não confundam! É véspera de
eleição, duas semanas para o dia da eleição, e essa
ação de última hora, desesperada, por conta de disputa
de São Paulo e de alguns outros espaços importantes
para os nossos opositores, não pode ser usada como
instrumento para danificar um dos maiores patrimônios
da história deste País e maior patrimônio da história
do meu Partido, que é o Presidente Lula.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Encontram-se sobre a mesa os seguintes ofícios:
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado José Silva,
como membro titular, em substituição ao Deputado
Ângelo Agnolin, e o Deputado Marcos Rogério, como
membro suplente, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
576, de 2012, conforme os Ofícios nºs 396 e 400,
de 2012, da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados à Comissão
Mista para serem juntados ao processado da matéria.
Os Ofícios vêm assinados pelo Deputado André
Figueiredo, Líder do PDT.
São os seguintes os Ofícios:
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Ofício nº 396/2012/Lid/PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado Zé
Silva, PDT/MG, como membro titular, para compor a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 576/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 400/2012/Lid/PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º, da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Marcos Rogério, PDT/RO, como membro suplente para compor a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 576/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado João Dado,
como membro titular, em substituição ao Deputado
André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
578, de 2012, conforme o Ofício nº 397, de 2012, da
Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
O ofício vem assinado pelo Deputado André Figueiredo, Líder do PDT.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 397/2012 Lid PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado João Dado _
PDT/SP, como membro titular, para compor a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 578/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Ângelo Agnolin, como membro titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo, e o Deputado Vieira da Cunha,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
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Ângelo Agnolin, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
579, de 2012, conforme os Ofícios nºs 398 e 401, de
2012, da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados à Comissão
Mista para serem juntados ao processado da matéria.
Os Ofícios vêm assinados pelo Deputado André
Figueiredo, Líder do PDT.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 398/2012/Lid/PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Ângelo
Agnolin PDT/TO, como membro Titular, para compor
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 579/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 401/2012/Lid/PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Vieira da
Cunha PDT/RS, como membro Suplente, para compor
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 579/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador
Jorge Viana.
O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado.
Com a palavra o Vice-Presidente, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, telespectadores da TV,
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna do Senado
para trazer uma boa notícia do Estado do Acre, mas,
antes de fazê-lo, gostaria de externar minha solidariedade ao Senador Jorge Viana, que, há pouco, fez uma
resposta contundente, apropriada e na medida certa à
Liderança do PSDB nesta Casa, Senador Alvaro Dias,
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por trazer a esta tribuna, em tom de verdade absoluta,
as informações publicadas pela revista Veja, histórica
adversária do Partido dos Trabalhadores, que todas
as dificuldades possíveis e imagináveis tem procurado
criar no sentido de dificultar a ação desde o governo do
Presidente Lula, passando agora pelas ações e pelo
Governo da Presidenta Dilma.
Na realidade, podemos fazer um recorte histórico.
Muito antes de o PT assumir a presidência da República com o Presidente Lula, a revista Veja já tem se
portado como uma adversária contumaz, criando toda
sorte de dificuldade, tentando de todas as formas criar
a chamada cortina de fumaça que impede as pessoas
de enxergarem a verdade dos fatos e terem uma análise precisa dos acontecimentos.
E nesse momento em que se processa o julgamento do chamado mensalão a revista Veja, mais uma
vez, tenta passar, a partir de declarações supostamente
obtidas do empresário Marcos Valério, uma tal incriminação, uma tentativa de incluir o Presidente Lula, o
ex-Presidente Lula nessa história e, ao mesmo tempo,
passa ao largo qualquer análise sobre o que aconteceu
antes de 2005, mais precisamente em 1998, quando já
havia uma prática muito mais elaborada e profissional,
como disse com muita competência o Senador Jorge
Viana, vinda das hostes do PSDB mineiro.
Então, dessa forma, eu quero aqui manifestar a
minha solidariedade ao Senador Jorge Viana e, fundamentalmente, a minha solidariedade ao Presidente
Lula, porque o Presidente Lula é, indiscutivelmente, a
maior liderança do Partido dos Trabalhadores e a maior
liderança do Brasil, porque ele conseguiu, ao longo dos
seus oito anos de governo, fazer uma administração
voltada para aqueles que não podem, que não têm,
aqueles que foram sempre excluídos da sociedade,
fazer um governo de inclusão social, permitindo que
mais de 30 milhões de pobres ou que estavam abaixo
da linha de pobreza no Brasil ascendessem à condição de cidadão com possibilidade consumir no Brasil.
O Presidente Lula conseguiu fazer um governo
que entrou para a história e será sempre lembrado positivamente por isso e não pela tentativa desesperada
do PSDB de querer colocá-lo num patamar menor. O
Presidente Lula não vai ser colocado num patamar
menor exatamente porque, por conta de tudo que realizou pelo Brasil, ele ficou num espectro muito elevado.
Nesse espectro ele permanecerá por toda sua história.
Quero também reforçar que isso tudo acontece
a menos de três semanas das eleições municipais. E,
nesse momento, pelos números divulgados, tanto do
Ibope quanto Datafolha e Vox Populi, temos uma clara
demonstração do quanto a população de São Paulo,
da capital paulista, rejeita o candidato do PSDB.
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O candidato que acumula maior rejeição – exatamente por que foi candidato a prefeito e depois de
um ano e poucos meses abdicou da condição de prefeito para disputar o governo – é um candidato que
assume compromissos com a população e depois não
cumpre. A população já está devidamente vacinada
contra esse tipo de político, que tem a prática da velha
política, de quando está candidato prometer tudo; mas
depois, na prática, ter outra postura. Exatamente por
isso a população tem apresentado uma rejeição que,
provavelmente, vai deixar José Serra fora do segundo turno das eleições de São Paulo. Por isso, o PSDB
recorre a todos os recursos possíveis e imagináveis
para tentar atingir o Partido dos Trabalhadores e as
suas principais lideranças.
Mas nós estamos confiantes nesse processo.
Primeiro, pelo julgamento do povo, porque depois de
Lula ter enfrentado três eleições sem sucesso eleitoral,
ainda que tenha disputado o segundo turno em 1989
e após três derrotas chegou à Presidência da República com a maior votação da história. Depois foi reeleito
com uma votação excepcional. É esse o resultado que
nos interessa. O povo tem dado essa demonstração
de aprovação do projeto do Partido dos Trabalhadores e das forças aliadas, tanto com o Presidente Lula,
quanto como a nossa Presidenta Dilma.
Mas, Sr. Presidente, o pronunciamento que gostaria de fazer era uma homenagem ao Prefeito da nossa
capital, Rio Branco, o nosso Prefeito Raimundo Angelim, porque ele está em primeiro lugar, na avaliação do
eleitorado brasileiro, a partir do levantamento feito pelo
Ibope para cada uma das capitais. Então, o assunto que
me traz, hoje, a esta tribuna é motivo de muito orgulho
para todos que moram na cidade de Rio Branco, capital do Acre. O Prefeito Raimundo Angelim é o prefeito
de capitais mais bem avaliado no País, de acordo com
pesquisa Ibope divulgada no último dia 13 de setembro.
O posto de preferido da população, do Prefeito
Raimundo Angelim, é dividido com o Prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Nelsinho
Trad, do PMDB. Ambos obtiveram 61% de avaliação
positiva, de ótimo e bom. A pesquisa foi feita entre os
dias 7 de agosto e 9 de setembro e, para estabelecer
esse ranking, o Ibope considerou só os critérios de
avaliação de ótimo e bom.
Essa avaliação, Sr. Presidente, chega em momento muito oportuno, pois nada poderia ser mais gratificante para um prefeito que nós conhecemos muito
bem que caminha para concluir sua gestão com uma
avaliação tão positiva e bem aceita pela sociedade.
E, muito mais ainda, porque estamos falando de
uma gestão de quatro anos que, em 2008, passou pela
avaliação das urnas e se renovou por mais quatro anos,
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sendo o Angelim o primeiro prefeito reeleito da história
de Rio Branco. Então, são oito anos de sua vida que
ele tem dedicados a cuidar da cidade com zelo, carinho e responsabilidade. Por isso, o que o Ibope nos
traz, agora, não se trata de uma surpresa, mas, sim,
do reconhecimento público do incansável e dedicado
trabalho que o companheiro Raimundo Angelim vem
desempenhando frente à gestão da nossa capital.
Aliás, essa é mais uma das tantas formas de reconhecimento que Rio Branco e a gestão do Prefeito Raimundo Angelim têm conquistado, por méritos do modo
de administrar adotado por ele, que, em consonância
com o conjunto do nosso projeto, tem optado por uma
gestão participativa, com o apoio da sociedade civil e
da comunidade. Fatores que o próprio Prefeito Angelim
faz questão de destacar como responsáveis pela visibilidade e respeito em plano nacional, que sua gestão e a
cidade de Rio Branco têm alcançado, nos últimos anos,
seja por meio de prêmios, certificados ou publicações.
Foi gratificante para mim, Sr. Presidente Jorge
Viana – mais do que isso, eu diria até que foi um momento de muito orgulho e regozijo –, estar com o Prefeito Raimundo Angelim, na última sexta-feira, em seu
gabinete, para uma visita institucional, quando ele me
mostrou um conjunto de publicações reconhecendo o
resultado da sua administração na capital.
O Prefeito Raimundo...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Desculpe-me.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Na realidade, são 20 minutos neste momento.
Quando estive com o Prefeito Raimundo Angelim,
na última sexta-feira, em seu gabinete, para uma visita
institucional, depois de assumir a Vice-Presidência do
Senado Federal, ele falou dos resultados positivos e
nos mostrou algumas publicações de circulação nacional – eu as tenho em minhas mãos – em que a capital
Rio Branco figura como “modelo para o País” e “lição
de sustentabilidade”.
Entre as publicações que o Prefeito Raimundo
Angelim me mostrou, faço questão de mostrar no
Senado a publicação com o título “Cidades”, que traz
ampla reportagem sobre a Unidade de Tratamento de
Resíduos Sólidos da capital Rio Branco, que é modelo para o País, com seis páginas a respeito dessa
experiência inovadora da Unidade de Tratamento de
Resíduos Sólidos de Rio Branco.
Ao mesmo tempo, outra publicação numa revista
da Fundação Perseu Abramo trata de gestão de cidades
em tempos de sustentabilidade. Novamente, traz um conjunto de assuntos relacionados à cidade de Rio Branco,
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uma ampla reportagem com o título “Rio Branco: a lição
e sustentabilidade que vem da Amazônia”, também uma
homenagem à Prefeitura de Rio Branco, gerida pelo Prefeito Raimundo Angelim. É uma reportagem com pelo
menos sete páginas, novamente reconhecendo esse
trabalho fenomenal do Prefeito Raimundo Angelim e de
toda a sua equipe na Prefeitura de Rio Branco.
Por que trago essa reflexão à tribuna do Senado
Federal? Porque nós estamos em plenas vésperas das
eleições municipais, e é fundamental que o eleitorado
brasileiro, ao escolher seus representantes municipais,
procure ter uma atenção especial no que diz respeito
às propostas e aos compromissos assumidos pelos
candidatos.
O Prefeito Raimundo Angelim, que está terminando seu oitavo ano de administração, foi uma pessoa que
sempre foi muito econômica nas promessas e muito
mais preciso quando se tratou de firmar compromissos
com a sociedade a partir de seu plano de governo. Em
todas essas situações, o Prefeito Raimundo Angelim
foi muito cuidadoso. Ele assumiu compromissos com
a educação infantil, assumiu compromissos com a
sustentabilidade da cidade e procurou fazer uma administração participativa, instituindo conselhos como
aquele a que deu posse na última segunda-feira, que
é o Conselho Municipal da Igualdade Racial, um Conselho inovador, que vai procurar dar atenção especial
à Política de Igualdade Racial também na capital Rio
Branco. Essa é uma novidade para a sociedade acriana, porque, quando se junta a população de negros e
de pardos no Acre, pode-se chegar até a 62% da população que se enquadra nesse segmento.
Essas revistas que trazem esses títulos especiais de reconhecimento da ação da Prefeitura de Rio
Branco se somam a vários prêmios recebidos pela
Prefeitura. A Prefeitura acabou de ser laureada com
o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local,
em Brasília, e também com o Prêmio Eco Cidades, em
São Paulo, ambos recebidos em dezembro de 2011.
Rio Branco concorreu ainda ao Prêmio Internacional
de Dubai para Melhores Práticas 2012.
Ainda falando em prêmios, a Prefeitura de Rio
Branco recebeu, pela segunda vez, o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O Prêmio
ODM Brasil, uma iniciativa pioneira no mundo, foi proposto pelo governo brasileiro em 2004, com o apoio
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade e de um conjunto de empresas e
associações do setor privado.
Na primeira vez, em 2005, a cidade de Rio Branco
foi agraciada pelo trabalho realizado pela Casa Rosa
Mulher, e, neste ano, as ações contidas no projeto são:
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jardinagem comunitária, projeto Hortas Comunitárias
nos Vazios Urbanos e as feiras de agricultura familiar
nos bairros.
São empreendimentos que beneficiam famílias
que viviam em situação de vulnerabilidade social, e
mulheres vítimas da violência.
Falando do aspecto fiscal, quero destacar o zelo
e a seriedade com que o nosso Prefeito, Raimundo
Angelim, trata os recursos públicos e os aloca, com
toda atenção, completamente a serviço da população.
Rio Branco tem hoje uma situação melhor que grandes
cidades brasileiras, como mostrou uma pesquisa da
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).
Divulgado em março deste ano, o Índice Firjan de
Gestão Fiscal mostra que Rio Branco ocupa a oitava
posição no ranking das capitais de excelência na gestão
fiscal, num contexto em que a situação fiscal é difícil ou
crítica para quase 65% dos Municípios brasileiros, enquanto a excelência na gestão fiscal está restrita a 2%
das cidades do País. Numa escala que vai de 0 a 8 (melhor resultado), Rio Branco obteve a pontuação 7, o que
não deixa dúvidas sobre o quanto o Prefeito Raimundo
Angelim foi preciso na condução dos destinos da cidade.
Outro dado é que, com a gestão Raimundo Angelim, Rio Branco passou a ocupar a quarta colocação no
ranking de transparência das contas de prefeituras das
capitais, segundo pesquisa divulgada no começo deste
ano pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC).
E os avanços de Rio Branco não param por aí.
Abrangem todas as áreas.
Na educação, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) alcançou nota 5,
ocupando a sexta colocação entre as capitais brasileiras. A educação mereceu o Prêmio Experiência Matrícula Cidadão, concedido pelo Ministério da Educação.
Os investimentos com merenda escolar foram ampliados em 260%, fazendo a Prefeitura ser merecedora
de dois prêmios: o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda
Escolar (2011) – categoria médias e grandes cidades;
e Merenda com Produtos da Sociobiodiversidade, do
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Falando sobre saneamento básico, que é um grande desafio para a maioria das cidades, durante a gestão
do Prefeito Raimundo Angelim houve aumento de 341%
na rede coletora de esgotos, no período de 2007 a 2011,
em Rio Branco. No abastecimento de água, a cobertura foi ampliada de 80% para 95%, no mesmo período.
Na saúde, houve ação expressiva no combate à mortalidade infantil que, de 2004 a 2011, foi reduzida em 47%.
Dessa forma, juntando todos esses aspectos
avaliados, podemos aqui fazer uma homenagem ao
Prefeito Raimundo Angelim, porque, se há um prefeito
de capital que procurou se dedicar completamente ao
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desenvolvimento de políticas públicas no sentido de
melhorar a vida das pessoas, principalmente melhorar
a condição de funcionalidade da cidade de Rio Branco,
esse prefeito é Raimundo Angelim.
Vale a pena também ressaltar que este é um momento de crise enfrentado pelas prefeituras. Mais de
50% dos prefeitos avaliados tiveram avaliações muito
ruins. Apenas dois prefeitos conseguiram avaliação de
61%, como ótimo e bom, sendo o Prefeito Raimundo
Angelim, de Rio Branco, e o Prefeito da capital do Mato
Grosso do Sul, Campo Grande.
Assim, encerro minhas palavras, Sr. Presidente,
dando aqui as minhas felicitações ao Prefeito Raimundo
Angelim, pedindo que seja publicado na íntegra esse
documento para que conste dos Anais do Senado Federal esse manifesto de reconhecimento ao Prefeito
Raimundo Angelim, que está terminando o seu oitavo
ano de muita dedicação, de muito trabalho, de renúncia
a sua família exatamente por amor, carinho e, principalmente, pela responsabilidade para com a cidade de
Rio Branco. Exatamente por isso, ficam aqui os nossos
cumprimentos e os votos de que ele seja muito feliz em
tudo que vier a realizar. Raimundo Angelim é um professor universitário e vai, certamente, seguir contribuindo
muito para o nosso projeto e para o Estado do Acre.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
UNIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDO
É MODELO PARA O PAÍS.
A implantação da unidade antecipou-se à lei que determina a eliminação dos lixões e envolve diversos setores
com o objetivos ambientes educacionais, econômicos
e sociais Rose Spina
Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos
Sólidos Urbanos recebe por dia 227 toneladas de lixo e
tornou-se centro de referência em educação ambiental
Em 2011, Rio Branco recebeu o Prêmio Caixa
Melhores Práticas em Gestão Local com o projeto Sai
do Lixo, que mostra a cadeia de sustentabilidade socioeconômica e ambiental de coleta e disposição de
lixo gerada pela Unidade de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos Sólidos Urbanos (Utre). Um projeto tem origem em 2005, quando Raimundo Angelim
assumiu a Prefeitura de Rio Branco.
Na ocasião, todo o resíduo produzido pelo município recolhido por carroças e caçambas era despejado
em um lixão irregular, vulnerável a incêndios e explo-
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sões, devido ao gás nele confinado. Uma verdadeira
área de risco. Fato que já tinha levado o Instituto de
Meio Ambiente (IMAC) a determinar que a prefeitura
firmasse um Termo de Ajustamento de Conduta para
solucionar a questão. Ainda em função do depósito
completamente irregular, o município foi notificado
pelo Ministério Público Federal. Além de o local ter
sua capacidade exaurida, gerando grandes impactos
ambientais, era patente a inexistência de políticas públicas municipais para a área.
A partir de então um novo local para a instalação
de um aterro sanitário passou a ser prioridade da administração. “Concomitante a isso se deu a elaboração
de uma proposta de remediação desse local do lixão
como medida mitigadora dos impactos da disposição
indevida”, explica Fabiana Campelo, coordenadora da
Utre, sob gestão da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos (SEMSUR).
Foram tomadas algumas medidas para transformar
o lugar em um aterro controlado, com “melhorias na célula
de disposição final, fazendo compactação, recobrimento,
reconformação dos taludes e melhoria do acesso, além
da construção de uma nova célula de disposição final, já
compactada, com drenagem de chorume, como orientam
as normas e resoluções”, conta a gestora. Hoje o local
não recebe mais nenhum tipo de resíduo e os processos
de remediação da área estão sendo finalizados. Não há
mais nenhum indicativo de que tenha sido um lixão. Para
quem não conhece, trata-se simplesmente de uma área
ociosa, que tem até vegetação.
Em 2006, a prefeitura conseguiu financiamento
da Caixa Econômica Federal, por meio do Ministério
das Cidades, para a construção da Utre, antecipando-se às exigências da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei nº 12.305 de 2010), que determina a eliminação dos lixões e exige várias outras estruturas
complementares a serem implantadas pelos municípios
até 2014. O projeto de instalação da Utre foi aprovado
após duas audiências públicas, uma para apresentar
às comunidades circunvizinhas a unidade e seus benefícios e outra no auditório da Embrapa, com debates
com pesquisadores, técnicos de universidades locais
e ambientalistas. Construída em uma área de 80 hectares, a Utre utiliza apenas 25% do terreno, com boa
margem para futura expansão.
Reestruturação do sistema
A total reestruturação do sistema de limpeza pública de Rio Branco abarca objetivos como tratar e dar
destinação adequada aos resíduos sólidos produzidos,
coletar e acondicionar resíduos sólidos, reciclar resíduos orgânicos e inorgânicos e promover inclusão social,
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geração de emprego e renda, educação ambiental e
preservação do meio ambiente.
As instalações da Utre contam com o prédio administrativo, um auditório, sala de reuniões, refeitório,
dormitório, ambulatório, sala de educação ambiental,
utilizada para oficinas com crianças, laboratório de
monitoramento ambiental, onde são feitas as análises
de resíduos semanais e mensais, balança rodoviária,
depósito e setor de material.
Segundo Fabiana, “como indica a legislação, o
aterro sanitário tem, além de isolamento, cercamento
e segurança, impermeabilização de toda a sua base
para evitar a contaminação dos lençóis freáticos e
do solo. Os 5 hectares do aterro são completamente
impermeabilizados com uma manta de polietileno de
alta densidade -- 1,5 mm, quando a densidade usual
é de 0,8 mm ou 0,9 mm. Por ter sido uma área de exploração de piçarras (material granular formado por
fragmentos de rocha), o terreno oferece ainda maior
coeficiente de impermeabilização.
Todo o líquido da decomposição da matéria orgânica é drenado para o sistema de tratamento de
efluentes, composto por três lagoas (anaeróbia, facultativa e de maturação). Hoje os gases produzidos
são canalizados e queimados, mas o projeto da Utre
trabalha com a perspectiva de utilizá-los para geração
de energia na própria usina – o que ainda não acontece porque o volume é insuficiente.
A Utre tem uma unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde, com dois veículos específicos para a coleta do material passível de ser tratado
pelo sistema, como frascos de medicamento, peças
anatômicas, material cortante, mas nenhum tipo de
produto químico. Depois de esterilizado na autoclave,
tudo é triturado, tratado e destinado ao aterro.
Todo material que entra na unidade e é identificado em inspeção prévia na balança como reciclável
vai para a usina de triagem, operacionalizada pela Cooperativa de Catadores (CATAR), com apoio técnico
e supervisão da Coordenadoria Municipal de Trabalho e Economia Solidária (Comtes), órgão vinculado
ao gabinete do prefeito. Geralmente o maior volume
desse material é gerado por empresas que entregam
na Utre seus resíduos (rebarbas e restos de plástico,
por exemplo), além do material da coleta seletiva feita
pela prefeitura, também doado à cooperativa. Todo o
material reciclável é comercializado pela Catar.
Outra unidade recebe o lixo orgânico de feiras e
mercados e todo material identificado como resíduo orgânico. Gerenciada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (Safra), a unidade de compostagem
recebe ainda o material de podas e cortes de galhadas
feitas pela prefeitura, que chega triturado. Toda a matéria
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final dessa unidade é destinada às hortas comunitárias,
programa realizado em parceria com a Comtes.
A unidade possui um ecoponto destinado a pneus,
que a cada três meses, aproximadamente, são recolhidos
pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos.
O consumidor já paga um valor agregado para disposição
final dos pneus, uma vez que não podem ir para aterro.
Esse é um aspecto da legislação ao qual a Utre também se antecipou. Já recolheu mil toneladas de pneus.
“Apesar de Rio Branco ser uma cidade em construção, e não em demolição”, como lembra a gestora,
possui uma unidade de resíduo de construção civil e
demolição, como areia, brita e pedra. Ainda que muito
desse material seja aproveitado nas próprias obras.
Incluindo todos os resíduos, são destinados à Utre
mensalmente 200 mil toneladas em média e 227 toneladas diárias. Há também o sistema de monitoramento
ambiental, com análises feitas mensalmente por um
laboratório especializado, seguidas de laudo emitido
pelo técnico responsável e encaminhado ao Instituto
de Meio Ambiente do Acre (Imac), órgão estadual, e
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia).
Gestão compartilhada
A Utre tem como grande diferencial a gestão compartilhada entre três secretarias e uma coordenadoria.
A Semsur, de serviços urbanos, é responsável pela
gestão administrativa e técnica da coleta e pelo destino
final dos resíduos, enquanto a Semeia é encarregada
da estratégia de educação ambiental, coleta seletiva,
reciclagem e do monitoramento ambiental dentro da
unidade. A Safra, de agricultura e floresta, coordena a
produção de adubo orgânico dentro da Utre, destinado
à agricultura familiar, hortas comunitárias da economia
solidária, viveiros e canteiros da cidade administrados
pela Semeia. E a Coordenadoria Municipal do Trabalho
e Economia Solidária acompanha o processo produtivo
e gerencial da Catar, bem como a articulação com o
mercado. Vale dizer que uma empresa privada é detentora do contrato de operação e manutenção do aterro.
Reunimos os quatro gestores para saber como
isso funciona na prática. Todos afirmam que não há competitividade entre as secretarias e as coordenações.“A
Semsur faz a gestão o dia a dia, mas cada um tem
seu papel, respeitando os limites de cada órgão, e os
resultados sempre foram tratados como coletivos, da
prefeitura com o projeto Utre, e não de cada integrante
da equipe ou secretaria”, diz Dalva Martins, representando a Safra.
A secretária de Meio Ambiente, Silvia Brilhante,
considera mais fácil trabalhar em conjunto porque o
meio ambiente é transversal. O estudo da área a ser
instalada e a elaboração do projeto Utre tiveram forte
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presença da secretaria, mas tratamento de resíduos
sólidos não é uma questão de operação e gestão do
meio ambiente, mas de limpeza pública. Então, desde a
concepção o trabalho foi coordenado pelas duas secretarias. É muito claro o papel de cada uma, segundo ela.
Fabiana Campelo, da Utre, diz que todo o processo de acompanhamento e avaliação do projeto, assim
como as decisões, é realizado em conjunto, a ponto de
na ausência de um componente todos os outros terem
condições de responder pelo seu trabalho.
“Estamos elaborando um projeto de reestruturação da coleta seletiva, atendendo a edital do Ministério
do Meio Ambiente lançado para 150 cidades. Embora
o projeto seja da Semeia, sua elaboração é feita em
conjunto”, conta Silvia.
Na opinião da secretária, “houve uma estratégia
de divulgação da coleta seletiva inicial, mas isso não
é questão de marketing ou publicidade. É necessário
convencer a mudança de comportamento da população. É preciso um trabalho maior, pois estamos convidando as pessoas a se reprogramar. O cidadão tem de
se sentir parte, preocupado e comprometido. É mudar
hábitos todos os dias, para o resto da vida”.
A coleta seletiva foi implantada em janeiro de
2010, e o programa Qualidade de Vida em Rio Branco tem trabalhado com palestras nas escolas, mircro-orientações nas casas feitas por estagiários, cobertura de eventos, fixação de placas e visitação à Utre,
pois, como diz a secretária, é emblemática. “Ver aquela
montanha de lixo produzido mexe muito com a pessoa.” São várias frentes, mas ainda insuficientes para
o resultado que se almeja.
No interior da Utre, a educação ambiental é realizada levando as crianças pelas trilhas ecológicas,
identificando aspectos da fauna e flora na área, e
também por meio de palestra educacional e oficina de
materiais recicláveis.
Evandro Rosas, coordenador Municipal do Trabalho e Economia Solidária, lembra o trabalho realizado
com os catadores, agentes que promovem a conservação ambiental, reúso e reciclagem de materiais. “Colocamos os catadores em contato com o Movimento
Nacional de Catadores, que esteve na cidade, deu palestras, uma verdadeira troca de experiências. Também
estamos promovendo cursos para que se tornem cada
vez mais conscientes da importância do seu trabalho.”
Rosas ressalta o papel fundamental do catador do
ponto de vista econômico, pois realiza a coleta seletiva mais barata e mais eficiente. “O cidadão pode não
separar o lixo para reciclagem, mas separa a latinha,
o jornal para o catador. Essa relação também precisa
ser mais bem trabalhada, pois é eficaz.”
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Outro agente ainda é importante nesse ciclo é
empresa privada Plasacre, que compra o material separado pelos catadores, seja diretamente ou oriundo
da Utre, para a fabricação de telhas, mangueiras, conduítes, capacetes etc.
Do lixão à sustentabilidade
O sucesso e o ineditismo da Utre e de todos os
processos por ela englobados é resultado da visão de
futuro do prefeito petista Raimundo Angelim, que está
no fim de seu segundo mandato. Ao deparar com o lixão
infestado de urubus, poderia ter resolvido o problema
com a Justiça simplesmente construindo um aterro
sanitário. Mas apostou em um projeto muito maior,
considerado até megalômano para alguns.
No entanto, quando o prefeito fala da Utre, não
são exatamente as instalações grandiosas que fazem
seus olhos brilhar, e sim o grau de envolvimento da
população: a participação dos catadores no processo
produtivo, a comunidade escolar utilizando o espaço
como centro de referência para educação ambiental e
outras pesquisas, associações de moradores dedicadas à coleta seletiva e à educação ambiental desenvolvidas nos bairros, a procura de gestores de outras
localidades por informações gerenciais da Utre.
É visível a empolgação de Angelim com a associação de catadores. “Ajudamos a criar a Catar, e
trabalhamos com eles para inseri-los nessa proposta
de cooperativa. Aprovamos projeto de R$ 300 mil na
Fundação Banco do Brasil e construímos em um terreno do Estado um galpão onde funciona a cooperativa,
com escritório, esteira para a triagem do material. Nossa
ideia com a Utre foi dar oportunidade de trabalho, aumentamos a renda dos catadores com o projeto Catar”.
Para o prefeito, mais importante ainda do que ter
um lugar para colocar o lixo é o trabalho de educação
ambiental que tem sido feito com as escolas. “Isso não
é para ter resultado imediato, é um trabalho de sustentabilidade. Interessa que daqui cinco, dez anos terá
ocorrido um avanço de consciência das pessoas, de
separar o lixo doméstico, criança deixar de jogar um
vasilhame no mato, pois tudo isso pode gerar renda
para alguém, além de não prejudicar o meio ambiente”.
Segundo Cezário Braga, secretário de Serviços
Urbanos, anteriormente a coleta dos resíduos na cidade era feita por quatro caminhões. Hoje são 22, dois
para resíduos de saúde, dois para coleta seletiva e o
restante para coleta domiciliar. “O grande desafio do
município agora é, além de ser modelo de tratamento
e destinação final de resíduos, ser também exemplo
de coleta seletiva eficiente com o envolvimento da população”, vislumbra.
Rose Spina é editora de Teoria e Debate
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Senadores
e Senadoras, telespectadores e ouvintes da TV e da
Rádio Senado.
O assunto que me traz hoje a essa tribuna é motivo de muito orgulho para todos que moram na cidade
de Rio Branco, capital do Acre. O prefeito Raimundo
Angelim é o prefeito de capitais mais bem avaliado no
país, de acordo com pesquisa Ibope divulgada no último dia 13 de setembro.
O posto de preferido da população é dividido com
o prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso
do Sul, Nelsinho Trad (PMDB). Ambos obtiveram 61%
de avaliação positiva. A pesquisa foi feita entre os dias
7 de agosto e 9 de setembro e para estabelecer esse
ranking, o Ibope considerou só os critérios de avaliação de ótimo e de bom.
Essa avaliação, Sr. Presidente, chega em momento muito oportuno, pois nada poderia ser mais gratificante para um prefeito do que concluir sua gestão
com uma avaliação tão positiva quanto essa. E muito
mais ainda porque estamos falando de uma gestão
de quatro anos que em 2008 passou pela avaliação
das urnas e se renovou por mais quatro anos, sendo
o Angelim o primeiro prefeito reeleito da história de
Rio Branco.
Então são oitos anos de sua vida, que ele tem
dedicado a cuidar da cidade com zelo, carinho e responsabilidade. Por isso o que o Ibope nos traz agora,
não se trata de uma surpresa, mas sim do reconhecimento público do incansável e dedicado trabalho que
o companheiro Angelim vem desempenhando frente
a gestão da nossa capital.
Aliás, essa é mais uma das tantas formas de
reconhecimento que Rio Branco e a gestão do prefeito Angelim tem conquistado por méritos do modo
de administrar adotado por ele, que em consonância
com o conjunto do nosso projeto, tem optado por uma
gestão participativa com o apoio da sociedade civil e
da comunidade.
Fatores que o próprio prefeito Angelim faz questão de destacar como responsáveis pela visibilidade e respeito em plano nacional, que sua gestão e
a cidade de Rio Branco tem alcançado nos últimos
anos, seja por meio de prêmios, certificados ou publicações.
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Foi gratificante para mim, Sr. Presidente, e mais
do que isso, diria até que foi um momento de muito orgulho e regozijo quando estive com o prefeito Angelim,
na última sexta-feira, em seu gabinete para uma visita
institucional a Prefeitura de Rio Branco, depois de assumir aqui a 1a vice-presidência do Senado, quando ele
falou dos resultados positivos e nos mostrou algumas
publicações de circulação nacional (que tenho aqui em
mãos) onde a capital Rio Branco figura como “modelo
para o país” e “lição de sustentabilidade”.
Com o título “Rio Branco: a lição e sustentabilidade que vem da Amazônia”, a reportagem da revista
Gerente de Cidade, da Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP), faz uma ampla abordagem sobre
a gestão do prefeito Angelim, na edição trimestral de
janeiro, fevereiro e março deste ano.
Já na revista Teoria e Debate, editada pela Fundação Perseu Abramo, em sua edição bimestral de
julho e agosto deste ano, a reportagem com o título
“Rio Branco: Unidades de Resíduos Sólidos é modelo
para o país”, deu destaque para a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos de Rio Branco, a UTRE,
que, aliás, implementada em outubro de 2010, com
capacidade para processar até 200 toneladas de
lixo por dia, ganhou mídia e acabou laureada com o
Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local,
em Brasília, e o Eco Cidades, em São Paulo, ambos
recebidos em dezembro de 2011. Rio Branco concorreu ainda ao Prêmio Internacional de Dubai para
Melhores Práticas 2012.
Ainda falando em prêmios, senhor presidente, a
prefeitura de Rio Branco recebeu pela segunda vez,
o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O
Prêmio ODM Brasil, uma iniciativa pioneira no Mundo,
proposto pelo governo brasileiro em 2004 com o apoio
do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Movimento Nacional Pela Cidadania e Solidariedade e de um conjunto de empresas e
associações do setor privado.
Na primeira vez, em 2005, Rio Branco foi agraciada pelo trabalho realizado pela Casa Rosa Mulher
e este ano, as ações contidas no projeto são: Jardinagem Comunitária; Projeto Hortas comunitárias nos
Vazios urbanos; e as Feiras de Agricultura familiar nos
bairros. São empreendimentos que beneficiam famílias que viviam em situação de vulnerabilidade social
e mulheres vítimas de violência.
Falando do aspecto fiscal, quero destacar o zelo
e a seriedade com que o nosso prefeito Raimundo
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Angelim trata os recursos públicos, o que coloca Rio
Branco em situação melhor que grandes cidades, como
mostrou uma pesquisa da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan).
Divulgado em março deste ano, o índice Firjan
de Gestão Fiscal (IFGF) mostra que Rio Branco ocupa
a 8a posição no ranking das capitais de excelência na
gestão fiscal, num contexto em que a situação fiscal é
difícil ou crítica para quase 65% dos municípios brasileiros, enquanto a excelência na gestão fiscal está
restrita a 2% das cidades do país. Numa escala que
vai de 0,0 (pior resultado) a 0,8 (melhor resultado) Rio
Branco obteve pontuação de 0,7.
Outro dado é que, com a gestão de Angelim, Rio
Branco passou a ocupar a quarta colocação no ranking
de transparência das contas de Prefeituras das Capitais, segundo pesquisa divulgada no começo deste
ano pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).
E os avanços de Rio Branco não param por aí.
Abrangem todas as áreas.
Na educação, por exemplo, o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) alcançou nota
5,0, ocupando o 6° lugar entre as Capitais brasileiras.
A educação mereceu o Prêmio Experiência Matrícula Cidadão, concedido pelo Ministério da Educação.
Os investimentos com merenda escolar foram
ampliados em 260%, fazendo a Prefeitura ser merecedora de dois prêmios: Prêmio Gestor Eficiente
da Merenda Escolar (2011). Categorias: Médias e
Grandes Cidades; Merenda com Produtos da Sociobiodiversidade PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).
Falando sobre saneamento básico que é um
grande desafio para a maioria das cidades, durante a gestão do prefeito Angelim, houve aumento de
341% na rede coletora de esgoto, no período de 2007
a 2011, em Rio Branco. No abastecimento de água,
a cobertura foi ampliada de 80% para 95%, no mesmo período.
Na saúde, houve ação expressiva no combate à
mortalidade infantil, que de 2004 a 2011 foi reduzida
em 47%.
Outro cuidado da gestão do prefeito Angelim é
com o Meio Ambiente. Foi implantado o Sistema Municipal de Meio Ambiente, e desde 2005, nada menos
que 446 mil pessoas participaram de atividades de
educação ambiental. A política ambiental levou a gestão municipal ao 1o lugar Melhores Práticas em A3P
(Gestão de Água) e 3o lugar Melhores Práticas em
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A3P (Gestão de Resíduos), prêmios concedidos pelo
Ministério do Meio Ambiente.
E como se já não bastassem todas essas premiações e títulos conferidos a cidade de Rio Branco, para
que o prefeito Angelim fechasse com “chave de ouro”
sua gestão, o Município de Rio Branco foi o primeiro
do Brasil a criar o Conselho Municipal de Promoção
da Igualdade Racial, que é uma reivindicação histórica
do movimento negro organizado, e ao mesmo tempo
atende exigências do Sistema Nacional de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial.
Vale destacar que a criação do Conselho soma-se
a uma série de ações positivas e afirmativas já realizadas pela Prefeitura de Rio Branco, na execução de
políticas de promoção da igualdade racial, como por
exemplo, a implementação da Lei 10.639, que obriga
o ensino da história da África e cultura afrobrasileira
nas escolas municipais, a implementação do plano
municipal de saúde da população negra; a realização
de feiras, com vistas a fortalecer a economia solidária e a sensibilização para a questão étnico-racial em
nosso município.
Se considerarmos o que estabelece o Estatuto
da Igualdade Racial, a população negra é a grande
maioria em Rio Branco, pois 240.383 dos 336.038 habitantes se autodeclaram pretos e pardos.
Tive a oportunidade de participar ontem, segunda-feira, senhor presidente da posse dos Conselheiros
e perceber o quanto se trata se uma ação releevante
porque o Poder Público tem uma função importantíssima na promoção de políticas públicas que visem a
melhoria da qualidade de vida dessa população que
historicamente sofreu discriminações por parte da sociedade e esteve excluída das políticas que promovem
a justiça social e uma sociedade mais igualitária.
Então, essa atenção especial do prefeito Angelim a questão étnico-raciai soma-se ao conjunto
da obra de uma gestão participativa, democrática e,
sobretudo honesta com a qual vem sendo construído
o que podemos considerar o “sonho de cidade feliz
na Amazônia”.
Que significa, conforme descreveu o próprio Angelim:
“a construção de um sonho para Rio Branco é
ter uma infância sadia e feliz, uma juventude plena de
perspectivas, oportunidades e esperanças e uma terceira idade com qualidade de vida, além de um povo
forte, altivo repleto de dignidade e elevado padrão de
bem-estar e auto-estima. Igualdade, justiça, inclusão
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social e legitimidade inspiraram a matriz do Plano de
Governo. Inclusão, cidadania e participação popular
foram os fatores elementares de construção de uma
Rio Branco mais humana”.
Agora, fazendo um balanço entre esse compromisso assumido com a, população de Rio Branco, e
os resultados a que nossa capital chegou até aqui, em
que pesem as dificuldades de qualquer centro urbano, as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e
ainda em se tratando de um Município que depende
muito dos repasses dos recursos do Governo Federal,
podemos afirmar com total segurança que o prefeito
Raimundo Angelim mesmo depois de vários anos,
representa o que há de mais inovador e humano na
administração pública.
Por isso fiz questão, de hoje, trazer aqui essas
informações e fazer este justo reconhecimento de que
a gestão do prefeito Angelim é exemplo para todos
nós e digo mais: quem quiser fazer boa política deve
se espelhar no Angelim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Anibal. Parabenizo V. Exª e
não posso deixar de registrar que me associo integralmente ao discurso de V. Exª em homenagem ao Prefeito Raimundo Angelim, um bom amigo, professor da
nossa universidade, um grande quadro técnico, uma
pessoa de uma sensibilidade extraordinária, que recebeu agora o título de “Prefeito de Capital mais Bem
Avaliado do País”. Isso honra a todos nós que somos
seus companheiros na luta por fazer a cidade de Rio
Branco e o Estado do Acre melhores.
Cumprimento V. Exª e, na forma regimental, determino que o discurso de V. Exª seja publicado na
íntegra nos Anais desta Casa, como parte da história
do mandato do Prefeito Angelim à frente da Prefeitura
de Rio Branco.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do
Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 159, de 13 de setembro de 2012, por meio
do qual solicita dilatação do prazo para envio da
resposta ao Requerimento nº 456, de 2012, de
informações, de autoria dos Senadores Ivo Cassol e Sérgio Petecão.
A solicitação foi encaminhada, em cópias, aos
Requerentes.
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O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do
Ministro de Estado do Turismo:
– Nº 110, de 14 de setembro de 2012, em resposta ao Requerimento nº 486, de 2012, de informações, de iniciativa da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Comissão requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/
PT – AC) – A Presidência recebeu do Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o Ofício nº 794, de 2012, na origem,
encaminhando ao Congresso Nacional três novas vias
dos Relatórios Gerenciais, em substituição aos relatórios referentes ao terceiro e quarto trimestres de 2011
e ao primeiro trimestre de 2012.
Os expedientes serão juntados, respectivamente, aos Ofícios do Congresso Nacional nºs 50, de
2011, 17 e 31 de 2012.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 19 de setembro do corrente.
São os seguintes o Ofício e os Relatórios:
Ofício nº 794/2012-BNDES-GP
Brasília, 12 de setembro de 2012
Assunto: Recursos das Leis nº 11.948/09 (alterada
pela Lei nº 12.249/10), nº 12.397/11, nº 12.453/11 (alterada pela MP nº 564/12) e nº 12.096/09 (alterada
pelas Leis nºs 12.385/11 e 12.453/11)
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, encaminho, nos termos do
artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16-6-2009, e do
artigo 1º, § 8º da Lei nº 12.453, de 21-7-2011, novas
vias do Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, em
substituição aos relatórios referentes ao terceiro e quarto trimestres de 2011 e ao primeiro trimestre de 2012.
Os mencionados relatórios contêm informações
complementares acerca do Programa de Sustentação
do Investimento – PSI.
Atenciosamente, – Luciano Coutinho Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Será feira comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.211, DE 2012
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 100, de 2011 (nº 4.344/2008, na Casa de
origem do Deputado Lira Maia), que altera
a denominação da Universidade Federal
do Oeste do Pará — UFOPA para Universidade Federal da Integração Amazônica
— UNIAM.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE) o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
nº 100, de 2011 (Projeto de Lei nº 4.344, de 2008,
na origem), de autoria do Deputado Lira Maia, que
propõe alterar o nome da Universidade Federal do
Oeste do Pará (UFOPA), desmembrada da Universidade Federal do Pará (UFPA), com sede e foro no
município de Santarém, que passaria a denominar-se Universidade Federal da Integração Amazônica
(UNIAM), a teor do que estabelece o art. 1º do PLC
em comento.
O art. 2º estabelece que a lei em que se transformar o projeto entrará em vigor na data de sua publicação.
O autor, na justificativa do projeto, lembra do simbolismo que cerca o surgimento dessa instituição, em
relação profunda – marcada pela “integração” – com
o entorno regional.
Ao projeto, que tem decisão terminativa nesta
Comissão, não foram oferecidas emendas.
II – Análise
A matéria se enquadra entre aquelas passíveis
de apreciação por esta Comissão, nos termos do art.
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102, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF). Além disso, pode receber decisão terminativa
deste colegiado, consoante disposto no art. 91, § 1º,
inciso IV, do mencionado RISF, por se tratar de iniciativa parlamentar apreciada de maneira conclusiva
por comissão temática da Câmara dos Deputados.
Em virtude do caráter terminativo da decisão, cabe à
CE apreciar, também, os aspectos relativos à constitucionalidade, à juridicidade, e à técnica legislativa
da proposição.
A alteração de denominação de universidades
federais mediante lei ordinária, no entanto, pelo preceito constitucional do art. 207, que expressa a autonomia administrativa, didático-científica, patrimonial e
de gestão financeira dessas instituições, está vedada
à iniciativa parlamentar.
Leve-se em conta, por fim, que a universidade
paraense em questão perderia, com a alteração, o
nome do Estado do Pará de sua atual denominação.
Não bastasse isso, do ponto de vista pragmático, poder-se-ia arguir, em futuro próximo, a necessidade de
dispersão de esforços para além de sua atual área de
alcance, com as consequentes e indesejáveis dificuldades de gestão e perda de eficiência.
Desse modo, além de carecer de respaldo constitucional, o projeto é de mérito e oportunidade discutíveis.
III – Voto
Em face do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2011.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 207. As universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
11, de 1996)
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluído
pela emenda Constitucional nº 11, de 1996)
....................................................................................
Of. nº 109/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2011,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Lira
Maia, que “Altera a denominação da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA para Universidade
Federal da Integração Amazônica – UNIAM”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
PARECER Nº 1.212, DE 2012
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ao Projeto de Lei do Senado nº 2, de
2012, do Senador Sérgio Souza, que altera a
redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos
dos ensinos fundamental e médio.
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 2, de 2012,
de autoria do Senador Sérgio Souza, altera os arts.
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32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional
(LDB), para inserir disciplinas obrigatórias que versam sobre aspectos da moral, da ética e da política,
na educação básica.
No art. 1º, o PLS altera tanto o inciso II quanto
o § 5º do art. 32 da LDB, onde introduz a compreensão do exercício da cidadania e a disciplina Cidadania Moral e Ética, respectivamente. Ademais,
altera os incisos I e IV do art. 36 da mesma lei, que
destacam a formação ética, social e política do cidadão, além de criar a disciplina Ética Social e Política, respectivamente.
O art. 2º garante que a lei em que se transformar
o projeto entrará em vigor na data da sua publicação.
Na justificativa da proposição, o autor enfoca a
necessidade de aprimoramento da LDB, com a criação de disciplinas que dêem aos estudantes melhor
formação ética, social e política, o que os capacitará
para o correto entendimento dos principais problemas
sociais do nosso país e do mundo.
Nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) a proposição, que não recebeu emendas, tem
decisão terminativa.
II – Análise
Nos termos do inciso I do art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta
Comissão opinar sobre o mérito de proposições que
tratem de normas gerais sobre educação, cultura,
ensino e desportos, instituições educativas e culturais, diretrizes e bases da educação nacional e
salário-educação.
Não há dúvidas de que inúmeros problemas cruciais da nossa sociedade somente conseguirão ser
superados de maneira definitiva pela implantação de
uma política educacional cada vez mais voltada para
a formação moral e ética das nossas crianças, refletindo positivamente na formação do caráter dos nossos
jovens, preparando-os para o exercício responsável
da cidadania.
A proposição tem por finalidade aprimorar o
conteúdo do ensino fundamental, com vistas a incluir, entre suas diretrizes, a preocupação com os
valores morais e éticos que devem fundamentar a
sociedade, além de incluir obrigatoriamente, no seu
currículo, as disciplinas Cidadania Moral e Ética e
Ética Social e Política.
Dada a presente desagregação social pela qual
passamos, representada pela atual crise de valores
humanos, faz-se necessário que a escola oriente a
formação do caráter dos nossos jovens, fortalecendo
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a formação dada no núcleo familiar. É imprescindível
que todos possuam uma visão crítica dos principais
fatos sociais e políticos, que conheçam os ditames básicos da democracia, sem filtros ideologizantes, como
apenas a escola pode apresentar.
Os aspectos educacionais da proposição, bem
com a sua constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, estão de conformidade com a normatização vigente.
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III – Voto
Em face do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2012.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012.
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Of. nº 110/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na
reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado no 2, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Sérgio Souza, que “Altera
a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
PARECER Nº 1.213, DE 2012
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
585, de 2007, do Senador Gilvam Borges,
que altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SINAES, para fortalecer a fiscalização do
Poder Executivo sobre as instituições de
educação superior no sistema federal de
ensino.
Relatora: Senadora Lídice da Mata
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 585, de
2007, de autoria do Senador Gilvam Borges, altera o
art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, estabelecendo sanções naquilo que tange a resultados insatisfatórios, constatados pelo Ministério da Educação
(MEC), por meio do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES).
O art. 1º do projeto, ao anunciar a lei, estabelece
a existência genérica de sanções para as instituições e
cursos de educação superior do sistema federal de ensino que não conseguirem obter desempenho satisfatório
em avaliações periódicas aplicadas pelo Poder Executivo.
O art. 2º altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 2004,
retirando a figura do protocolo de compromisso firmado
entre a instituição deficitária e o MEC e estabelecendo
prazos legais e sanções específicas para a correção
de situações de insuficiência.
O art. 3º dispõe que a lei em que se transformar o
projeto deve entrar em vigor na data da sua publicação.
A medida é justificada pelo autor ressaltando que
se deve lutar contra as facilidades de autorização e
reconhecimento de instituições que funcionam como
“fábricas de diploma” e desrespeitam a sociedade ao
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permitir que egressos sem qualificação adequada participem do mercado de trabalho.
A presente proposição continua a tramitar, nos
termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno
e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal.
Ao projeto, que tem decisão terminativa nesta
Comissão, foi oferecido relatório do Senador Marconi
Perillo, pela aprovação com emendas, retomado pelo
Senador Paulo Paim. Não foram oferecidas emendas
à proposição no prazo regimental.
II – Análise
Compete a esta Comissão de Educação, Cultura c Esporte opinar sobre proposições que digam
respeito a normas gerais sobre educação e desportos, segundo dispõe o art. 102, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal. Assim o PLS nº 585, de
2007, enquadra-se nas atribuições regimentalmente
atribuídas a este colegiado.
Primeiro, queremos alertar para a possibilidade
de os dirigentes atingidos pela sanção proposta no
PLS recorrerem judicialmente contra a perda de seus
mandatos, com a possibilidade de o feito chegar a
instâncias recursais superiores e mesmo no Supremo
Tribunal Federal (STF).
Apesar de a lei em que se tornar o projeto vir a
ser ulterior às leis administrativas que tratam da advertência, suspensão ou perda do mandato, não obsta,
segundo preceito constitucional, que o interessado se
utilize da via judicial na defesa de seus direitos. Ademais, a lei que porventura nasça desse projeto não
garante poder coercitivo completo em face da necessidade de se instaurar processo administrativo, conforme
dispõe a lei e confirma a jurisprudência.
Há impossibilidade, no nosso sentir, de acatar
todas as sugestões oferecidas no projeto, pelo fato de
os dispositivos aventados já se encontrarem, de alguma forma, na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
Assim, a publicidade dos resultados, dos processos e
dos dados de avaliação de instituições, de cursos e de
desempenho dos estudantes já está prevista no inciso II do art. 2º da Lei nº 10.861, de 2004, tornando-se
desnecessário acrescentar dispositivo nesse sentido.
Vislumbramos também que não caberia um bloqueio
provisório do curso de graduação, até nova avaliação
satisfatória, por já estar essa disposição, indiretamente,
contemplada no parágrafo único do art. 2º da referida lei.
Ainda cabe lembrar que o sistema federal de ensino, conforme estabelece o art. 16 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), não engloba
as instituições de ensino superior mantidas pelos Estados e Municípios. O PLS em exame não as alcança.
É que, com a punição proposta no PLS e nos relatórios apresentados pelos Senadores Marconi Perillo e
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Paulo Paim, tais instituições, provavelmente, não se
uniriam ao sistema, dado que tal adesão se realiza
necessariamente de modo voluntário.
Com base nas posições aqui levantadas, não
acreditamos que o PLS n 585, de 2007, seja a melhor
alternativa para a penalização de instituições de ensino superior e de seus dirigentes. Somos favoráveis à
pactuação de compromisso que permita a instituição,
em tempo determinado, e de maneira contratualmente
estabelecida, soerguer-se, sem que centenas ou milhares de estudantes sejam prejudicados.
Acreditamos ser viável a uma instituição que tenha
má avaliação em determinado período recuperar-se em
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momento avaliativo posterior. Nesse sentido, a lei original
é muito mais rica, pois só estabelece a coerção quando o protocolo de compromisso não for cumprido. Ademais, o projeto não fortalece a fiscalização, como quer
a ementa da lei, mas tem apelo puramente penalizador.
Desse modo, cremos que o projeto não deveria
prosperar.
III – Voto
Em vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 585, de 2007.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012. –
Senador Roberto Requião, Presidente – Senadora
Lídice da Mata, Relatora.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
....................................................................................
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I – as instituições de ensino mantidas pela União;
II – as instituições de educação superior criadas
e mantidas pela iniciativa privada; III – os órgãos federais de educação
....................................................................................
LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004
Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 2º O SINAES, ao promover a avaliação de
instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá assegurar:
....................................................................................
II – o caráter público de todos os procedimentos,
dados e resultados dos processos avaliativos;
....................................................................................
Art. 10. Os resultados considerados insatisfatórios
ensejarão a celebração de protocolo de compromisso,
a ser firmado entre a instituição de educação superior
e o Ministério da Educação, que deverá conter:
....................................................................................
Of. nº 111/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 585, de
2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Gilvam Borges, que “Altera o art. 10 da Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior – SINAES, para
fortalecer a fiscalização do Poder Executivo sobre as
instituições de educação superior no sistema federal
de ensino.”
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Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 585, de 2007, de autoria do Senador
Gilvam Borges, que altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, estabelecendo sanções tanto as
instituições de ensino superior que tenham cursos avaliados como insatisfatórios quanto aos seus dirigentes.
O PLS impele às instituições que não atingirem
o mínimo de qualidade nas avaliações de cursos a
suspensão temporária, não inferior a um ano, de processos seletivos de novos estudantes.
Ademais, quando houver reincidência do mau
resultado, a instituição terá cassada a autorização de
funcionamento.
Por sua vez, os dirigentes de instituições superiores públicas avaliadas negativamente responderão
administrativamente, sujeitando-se às penalidades de
advertência, suspensão ou perda do mandato.
Ao projeto, que tem decisão terminativa nesta
Comissão, não foram oferecidas emendas.
II – Análise
O Ministério da Educação realiza avaliações periódicas das instituições superiores, dos cursos e do
desempenho dos estudantes por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). Tais avaliações entraram na agenda
das instituições de ensino superior, públicas e privadas,
e tem sido de enorme valia no controle de qualidade
dessas instituições, além de se prestar à publicidade
dos seus resultados.
Os processos avaliativos periódicos, conforme
estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, conhecida como Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), no seu art. 9º, inciso V e
seguintes, buscam melhorar a qualidade de ensino e
definir prioridades educacionais. Isso pode ser conseguido por ações eficazes de controle. O texto da Lei
nº 10.861, de 2004, embora originalmente possibilite
a punição, o faz em termos relativos, após celebração
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de protocolo de compromisso cujas ações de controle
têm de ser negociadas a cada caso.
O autor, na justificação do projeto, aduz que se
deve lutar contra as facilidades de autorização e reconhecimento de instituições que funcionam como
“fábricas de diploma” e desrespeitam a sociedade ao
permitir que egressos sem qualificação adequada participem do mercado de trabalho.
Partindo desses pressupostos, o PLS nº 585,
de 2007, preconiza sanções que intentam moralizar o
comportamento das instituições e de seus responsáveis frente ao próprio alunado e à sociedade em geral.
O dispositivo alterado busca, pois, aprimorar a
legislação, preservando o poder-dever do Estado de
garantir a qualidade educacional oferecida aos estudantes do ensino superior. A par disso, a proposição é
meritória e digna de acolhida por esta Casa legislativa.
No mais, a proposição encontra-se vazada em
boa técnica legislativa e não apresenta quaisquer vícios de constitucionalidade ou juridicidade.
III – Voto
Pelo exposto, nosso voto é favorável ao Projeto
de Lei do Senado nº 585, de 2007.
Sala da Comissão, – Senador Marconi Perillo,
Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 585, de 2007,
de autoria do Senador Gilvam Borges, intenta alterar a
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, estabelecendo
sanções naquilo que tange a resultados considerados
insatisfatórios, constatados pelo Ministério da Educação
(MEC), por meio do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES).
Na forma em que está vazado, o projeto estabelece, no art. 1º, a existência genérica de sanções
para as instituições e cursos de educação superior do
sistema federal de ensino que não conseguirem obter desempenho satisfatório em avaliações periódicas
aplicadas pelo Poder Público.
O art. 2º altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 2004,
retirando a figura do protocolo de compromisso firmado
entre a instituição deficitária e o MEC e estabelecendo
prazos legais e sanções específicas para a correção
de situações de insuficiência.
O art. 3º dispõe que a lei em que se transformar o
projeto deve entrar em vigor na data da sua publicação.
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O PLS no 585, de 2007, será apreciado por esta
Comissão em sede de decisão terminativa. A ele não
foram oferecidas emendas.
II – Análise
Fica patente, pela leitura do art. 206, VII, da Magna Carta brasileira, que o ensino será ministrado com
base na garantia de padrão de qualidade. A par disso, o mesmo documento, no art. 209, estabelece que
o ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam
cumpridas as normas gerais da educação nacional e,
especialmente, se houver autorização e avaliação de
qualidade efetuada pelo Poder Público.
Os dispositivos acima citados são incisivos quanto
à submissão do empresariado da educação às determinações específicas do Poder Público quanto à avaliação das instituições de ensino superior (IES). Além
disso, a criação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004 – que institui o Sinaes – e suas consequências,
naquilo que respeita à qualidade do ensino ministrado
no País, são garantidas por disposições constitucionais.
O projeto intenta alterar o art. 10 da Lei nº
10.861/04 para suprimir o protocolo de compromisso
estabelecido entre MEC e IES, que obriga as instituições, em situação deficiente, a elaborar diagnóstico, a
tomar providências pertinentes e a criar comissão de
acompanhamento, com indicação de prazos e metas
para a superação da situação. Além disso, a citada lei
estabelece sanções às instituições e, restritivamente,
aos dirigentes desses estabelecimentos públicos.
Desde a edição desta lei, em 2004, a expectativa
foi a de que o MEC revisitasse, com o tempo, a supressão do protocolo e passasse a tratar diferentemente,
com novas determinações e penalização atualizada,
as IES que não correspondessem, em prazo hábil, às
modificações propostas. No nosso entendimento, o
tempo dessa mudança é chegado. Após cinco anos
da edição da lei, as instituições precisam se adequar
com maior presteza e decisão àquilo que venha salvaguardar a qualidade do ensino superior nacional.
Caso tal ajuste não ocorra veremos, como só acontecer hoje, instituições pouco fazendo para melhorar,
certas de que cumprirão um determinado protocolo, e
garantirão a continuidade do seu funcionamento sem
maiores problemas, em prejuízo de inúmeros brasileiros e da educação como um todo.
Chamamos atenção para trecho da justificativa
do projeto, no qual o autor revela a estranheza de que
estudantes universitários não venham acionando o
Poder Público, responsável, em última instância, pelo
funcionamento de algumas “fábricas de diploma”. Acredita que, se os estudantes fossem cônscios do papel
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de cidadãos, já teriam conseguido mudar a forma de
intervenção do MEC nesse campo, que não pode se
restringir à autorização e ao reconhecimento.
As ações propostas no PLS trarão maior eficácia,
no que toca aos prazos para cumprimento de ações
reparadoras. No entanto, cumpre-nos alertar para a
necessidade de alteração redacional no PLS nº 585,
de 2007.
Assim, chamamos atenção para o alcance da
Lei no 10.861, de 2004, utilizada para regular tanto o
ensino público superior quanto o privado, não fazendo
discriminação quanto a essas duas variedades, conforme rege seu art. 1º, quando garante que o Sinaes
tem como objetivo assegurar processo nacional de
avaliação das instituições de educação superior. Tal
determinação encontra-se em conformidade com o
art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei de Diretrizes e Bases da
educação nacional (LDB; Lei nº 9.394, de 1996), que
garante processo nacional de avaliação de instituições,
de cursos e do rendimento escolar superiores.
O art. 1º do PLS nº 585, de 2007, estabelece
sanções que deverão ser aplicadas às instituições e
cursos de educação aqui tratados, se estes não obtiverem sucesso nos exames de avaliação a que devem
se submeter por força constitucional. Segundo a Lei nº
10.861, de 2004, além das instituições e dos cursos, a
qualidade do desempenho acadêmico dos estudantes
deve ser lembrada. Caso ela não integre o caput do
art. 10, do PLS, as punições originadas pela avaliação tratarão apenas com a base administrativa, sem
que se leve em conta o progresso dos estudantes da
instituição, com o que não podemos concordar. Para
contornar essa dificuldade acrescentamos esse ditame
dando nova redação a este artigo.
O fato de a educação ser um serviço público –
ainda que o setor privado o desenvolva – impõe que
a extensão da responsabilidade das pessoas jurídicas
de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
seja imposta conforme determina o ditame do art. 37,
§ 6º da Constituição Federal: “as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Como as sanções propostas implicam em cassação da autorização de funcionamento da IES ou
do reconhecimento de cursos por ela oferecidos, em
caso de reincidência de resultado insatisfatório, haverá certamente dano para os integrantes das relações
contratuais dessas instituições, mormente os estudantes. A Constituição de 1988 permite que as pessoas
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jurídicas citadas respondam objetivamente pelos danos causados na consecução da atividade educativa,
o que nos fez suprimir, no art. 2º, do PLS, a parte final
do inciso III do art. 10.
Aspecto a ser aprimorado constante, não originalmente, da Lei nº 10.861/04, diz respeito ao direito, em
processo administrativo, do uso dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Parece-nos excessiva a repetição de uma garantia dada em
todo e qualquer processo, administrativo, trabalhista,
civil ou penal, caracterizando um bis in idem ou uma
firula retórica. Assim, pugnamos pela retirada da parte
in fine do art. 10, § 3º, da supracitada Lei, repetido no
§ 1º do art. 2º do projeto em tela.
Nosso parecer se consolida, portanto, pela contribuição, ao projeto, de aprimoramentos para tornar
a futura lei mais transparente.
III – Voto
Em face do exposto, e com as emendas abaixo
sugeridas, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 585, de 2007.
EMENDA Nº – CE
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
585, de 2007, a seguinte redação:
“Altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
para fortalecer a fiscalização do Poder Executivo sobre as instituições de educação superior
no sistema federal de ensino.”
EMENDA Nº – CE
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº
585, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2º O art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, passa a viger com a seguinte
redação:
Art. 10. Os resultados da avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de
graduação e do desempenho acadêmico de
seus estudantes considerados insatisfatórios
ensejarão a aplicação das seguintes penalidades:
I – suspensão temporária, por no mínimo um
ano, até nova avaliação satisfatória, da abertura
de processo seletivo do curso de graduação
classificado como insatisfatório;
II – advertência, no caso de instituições públicas de ensino superior.
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§ 1º As penalidades previstas neste artigo
serão aplicadas pelo órgão do Ministério da
Educação responsável pela regulação e supervisão da educação superior, ouvida a Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação, em processo administrativo próprio. (NR)”
Sala da Comissão, – Senador Marconi Perillo,
Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Paulo Paim
I – Relatório
Chega a esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
585, de 2007, de autoria do Senador Gilvam Borges,
que altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004, estabelecendo sanções naquilo que tange a
resultados insatisfatórios, constatados pelo Ministério
da Educação (MEC), por meio do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Na forma em que está vazado, o art. 1º do projeto, ao anunciar o objeto da lei, estabelece a existência
genérica de sanções para as instituições e cursos de
educação superior do sistema federal de ensino que
não conseguirem obter desempenho satisfatório em
avaliações periódicas aplicadas pelo Poder Executivo.
O art. 2º altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 2004,
retirando a figura do protocolo de compromisso firmado
entre a instituição deficitária e o MEC e estabelecendo
prazos legais e sanções específicas para a correção
de situações de insuficiência.
O art. 3º dispõe que a lei em que se transformar o
projeto deve entrar em vigor na data da sua publicação.
O autor, na justificação do projeto, aduz que se
deve lutar contra as facilidades de autorização e reconhecimento de instituições que funcionam como
“fábricas de diploma” e desrespeitam a sociedade ao
permitir que egressos sem qualificação adequada participem do mercado de trabalho.
A presente proposição continua a tramitar, nos
termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno
e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal.
Ao projeto, que tem decisão terminativa nesta
Comissão, foram oferecidas emendas, em parecer de
2009, pelo Senador Marconi Perillo, que não chegaram
a ser votadas e são aqui retomadas.
II – Análise
Fica patente, pela leitura do art. 206, VII, da Magna Carta brasileira, que o ensino deve ser ministrado
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com base na garantia de padrão de qualidade. A par
disso, o mesmo documento, no art. 209, estabelece que
o ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam
cumpridas as normas gerais da educação nacional e,
especialmente, se houver autorização e avaliação de
qualidade efetuada pelo poder público.
Os dispositivos acima citados são incisivos quanto
à submissão do empresariado da educação às determinações específicas do poder público quanto à avaliação das instituições de ensino superior (IES). Além
disso, a criação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004 – que institui o Sinaes – e suas consequências,
naquilo que respeita a qualidade do ensino ministrado
no País, são garantidas por disposições constitucionais.
Os processos avaliativos periódicos, conforme
estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, conhecida como Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), no seu art. 9º, inciso V e
seguintes, buscam melhorar a qualidade de ensino e
definir prioridades educacionais. Isso pode ser conseguido por ações eficazes de controle. O texto da Lei
nº 10.861, de 2004, possibilita a punição, mas o faz
em termos relativos, após celebração de protocolo de
compromisso, cujas ações de controle têm de ser negociadas a cada caso.
O projeto intenta alterar o art. 10 da Lei no 10.861,
de 2004, para suprimir o protocolo de compromisso estabelecido entre MEC e IES, que obriga as instituições,
em situação deficiente, a elaborar diagnóstico, a tomar
providências pertinentes e a criar comissão de acompanhamento, com indicação de prazos e metas para a
superação dos problemas identificados. Além disso, a
citada lei estabelece sanções às instituições e, restritivamente, aos dirigentes desses estabelecimentos públicos.
Desde a edição dessa lei, em 2004, a expectativa
foi a de que o MEC revisitasse, com o tempo, a supressão do protocolo e passasse a tratar diferentemente,
com novas determinações e penalização atualizada,
as IES que não correspondessem, em prazo hábil, as
modificações propostas. No nosso entendimento, o
tempo dessa mudança é chegado. Após sete anos da
edição da lei, as instituições precisam se adequar com
maior presteza e decisão àquilo que venha salvaguardar a qualidade do ensino superior nacional. Caso tal
ajuste não ocorra veremos, como sói acontecer hoje,
instituições pouco fazendo para melhorar, certas de
que cumprirão determinado protocolo, e garantirão
a continuidade do seu funcionamento sem maiores
problemas, em prejuízo de inúmeros brasileiros e da
educação como um todo.
Chamamos atenção para trecho da justificativa
do projeto, no qual o autor revela a estranheza de
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que estudantes universitários não venham acionando o poder público, responsável, em última instância,
pelo funcionamento de algumas “fábricas de diploma”.
O propositor acredita que, se os estudantes fossem
cônscios do papel de cidadãos, já teriam conseguido
mudar a forma de intervenção do MEC nesse campo,
que não pode se restringir à autorização e ao reconhecimento.
As ações propostas no PLS trarão maior eficácia,
no que toca aos prazos para cumprimento de ações
reparadoras. No entanto, cumpre-nos alertar para a
necessidade de alteração redacional no PLS nº 585,
de 2007.
Assim, chamamos atenção para o alcance da
Lei nº 10.861, de 2004, utilizada para regular tanto o
ensino público superior quanto o privado, não fazendo discriminação quanto a essas duas variedades,
conforme rege seu art. 1º, quando garante que o Sinaes tem como objetivo assegurar processo nacional
de avaliação das instituições de educação superior.
Tal determinação encontra-se em conformidade com
o art. 9º, VI, VIII e IX, da LDB, que garante processo
nacional de avaliação de instituições, de cursos e do
rendimento escolar superiores.
O art. 1º do PLS nº 585, de 2007, estabelece
sanções que deverão ser aplicadas às instituições e
cursos de educação aqui tratados, se estes não obtiverem sucesso nos exames de avaliação a que devem
se submeter por força constitucional. Segundo a Lei nº
10.861, de 2004, além das instituições e dos cursos, a
qualidade do desempenho acadêmico dos estudantes
deve ser lembrada. Caso ela não integre o caput do
art. 10, do PLS, as punições originadas pela avaliação tratarão apenas com a base administrativa, sem
que se leve em conta o progresso dos estudantes da
instituição, com o que não podemos concordar. Para
contornar essa dificuldade, acrescentamos esse ditame dando nova redação a esse artigo.
O fato de a educação ser um serviço público –
ainda que o setor privado o desenvolva – impõe que
a extensão da responsabilidade das pessoas jurídicas
de direito privado, prestadoras de serviços seja imposta conforme determina o ditame do art. 37, § 6º da
Constituição Federal: “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Como as sanções propostas implicam cassação
da autorização de funcionamento da IES ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos, em caso de
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reincidência de resultado insatisfatório, haverá certamente dano para os integrantes das relações contratuais dessas instituições, mormente os estudantes. A
Constituição de 1988 permite que as pessoas jurídicas
citadas respondam objetivamente pelos danos causados na consecução da atividade educativa, o que nos
fez suprimir, no art. 2º do PLS, a parte final do inciso
III do art. 10.
Aspecto a ser aprimorado, originalmente não
constante da Lei nº 10.861, de 2004, diz respeito ao
direito, em processo administrativo, do uso dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Parece-nos excessiva a repetição de uma garantia
dada em todo e qualquer processo, administrativo, trabalhista, civil ou penal, caracterizando um bis in idem
ou uma firula retórica. Assim, pugnamos pela retirada
da parte in fine do art. 10, § 3º, da supracitada Lei, repetido no § 1º do art. 2º do projeto em tela.
Nosso parecer se consolida, portanto, pela contribuição, ao projeto, de aprimoramentos para tornar
a futura lei mais transparente.
III – Voto
Em face do exposto, e com as emendas abaixo
sugeridas, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 585, de 2007.
EMENDA Nº – CE
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
585, de 2007, a seguinte redação:
“Altera a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
que institui o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES), para fortalecer a fiscalização do Poder Executivo sobre as
instituições de educação superior no sistema
federal de ensino.”
EMENDA Nº – CE
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº
585, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2º O art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, passa a viger com a seguinte
redação:
‘Art. 10. Os resultados da avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de
graduação e do desempenho acadêmico de
seus estudantes considerados insatisfatórios
ensejarão a aplicação das seguintes penalidades:
I – suspensão temporária, por no mínimo um
ano, até nova avaliação satisfatória, da abertura
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de processo seletivo do curso de graduação
classificado como insatisfatório;
II – advertência, no caso de instituições públicas de ensino superior.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo órgão do Ministério da Educação responsável pela regulação
e supervisão da educação superior, ouvida a
Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, em processo administrativo próprio.’(NR)”
Sala da Comissão, – Senador Paulo Paim, Relator.
PARECERES Nos 1.214 E 1.215, DE 2012
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 706, de
2007 do Senador Arthur Virgílio, que altera
o art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que fixa as diretrizes e bases da
educação nacional, para exigir, nas universidades, percentagens específicas mínimas
para doutores, mestres e docentes com regimes de trabalho em tempo integral.
PARECER Nº 1.214, DE 2012
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Alvaro Dias
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 706, de
2007, de autoria do eminente Senador Arthur Virgílio,
tem por objetivo exigir, nas universidades, patamares
mínimos de docentes detentores de títulos de mestrado e doutorado, estabelecendo, ainda, regime de
trabalho de tempo integral para, no mínimo, quarenta
por cento dos docentes.
O art. 1º da proposição especifica que, pelo menos, um quarto (25%) do corpo docente deve possuir
o título de doutorado, que a metade (50%) desse corpo docente tenha titulação de doutorado ou mestrado
e que dois quintos (40%) dos docentes participem de
regime de trabalho em dedicação exclusiva.
O art. 2º estabelece que a lei em que se transformar este projeto entrará em vigor no dia 1º de janeiro
do terceiro ano subsequente a sua publicação.
Distribuído a esta Comissão e à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, onde será objeto de
decisão terminativa, o projeto não recebeu emendas.
II – Análise
A propositura refere-se à Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 1996,
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que, no seu art. 52, estabelece quotas, nas instituições
de ensino superior, de um terço do corpo docente, pelo
menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e de um terço do corpo docente em regime de
dedicação exclusiva.
Especificamente, o PLS nº 706, de 2007, dá nova
redação aos incisos II e III do art. 52 da LDB e lhe
acrescenta um inciso IV. Explicita que o corpo docente
das instituições de ensino superior passará a contar
com percentuais especificados de portadores de títulos
de doutorado e mestrado, além de estabelecer que o
regime de trabalho em tempo integral atingirá parcela
maior dos docentes.
A proposta, além de relevante, tem amparo legal.
Apresenta-se, ademais, sem vícios de constitucionalidade e juridicidade.
Todavia, no âmbito da técnica legislativa, para que
o seu texto se torne mais claro e pertinente, mormente
quanto à questão de gênero e à cláusula de vigência,
sugerimos as emendas abaixo relacionadas.
III – Voto
Pelo exposto, nosso voto e pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, com as
seguintes emendas:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 706, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 1º O art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação.
‘Art. 52. ..........................................................
........................................................................
II – um quarto do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de doutorado;
III – metade do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
IV – dois quintos dos docentes com regime de
trabalho em tempo integral.
..............................................................(NR)’ ”
EMENDA Nº 2 – CCJ
Dê-se ao art. 2º, do Projeto de Lei do Senado nº
706, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do terceiro ano subsequente a sua publicação”.
Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Senador Demóstenes Torres, Presidente – Senador Alvaro
Dias, Relator.
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PARECER Nº 1.215, DE 2012
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
Cabe a esta Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE) decidir, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 706, de 2007, de
autoria do Senador Arthur Virgílio.
Em seu art. 1º, o projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para dispor sobre
a proporção de mestres e doutores, bem como a de
professores com regime de trabalho em tempo integral
nas universidades. Assim, pelo menos um quarto do
corpo docente teria de possuir titulação de doutorado;
metade, no mínimo, precisaria ter o título de mestrado
ou doutorado; e dois quintos deveriam trabalhar em
tempo integral.
No art. 2º, estipula que a lei por ele proposta entrará em vigor no primeiro dia do terceiro ano subsequente à data de sua publicação.
O projeto recebeu parecer pela aprovação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
com duas emendas que aperfeiçoam sua redação.
Nesta Comissão, o Senador Raimundo Colombo
foi inicialmente indicado para a relatoria da matéria. A
redistribuição ocorreu devido à licença do Senador.
Os termos de seu relatório são retomados no parecer
que ora apresento.
II – Análise
Esta Comissão deve opinar sobre o mérito educacional da iniciativa, nos termos do art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal.
Conforme a LDB, as universidades precisam ter
seus quadros formados por pelo menos um terço dos
docentes com titulação acadêmica de mestrado ou de
doutorado e um terço em regime de tempo integral. Estabelecidas em 1996, essas determinações passaram
a ser cobradas apenas em 2004, por efeito do prazo
de oito anos conferido pela própria lei.
Na ocasião das discussões finais da LDB no
Senado Federal, surgiu grande polêmica em torno da
titulação a ser exigida dos professores universitários.
O Senador Darcy Ribeiro, relator da matéria, ampliou
a exigência do projeto oriundo da Câmara dos Deputados, ao prever a maioria dos professores em tempo
integral e com titulação de mestrado e doutorado. No
entanto, na votação final, prevaleceu o entendimento
defendido pelo setor privado de que a exigência era
excessiva e foi aprovado um texto que exigia maioria
de mestres, doutores ou especialistas. A Câmara dos
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Deputados, então, restaurou seu texto, que veio a se
tornar lei.
Desde então, o quadro da pós-graduação no
País alterou-se substancialmente. O contingente de
mestres e doutores cresceu de forma significativa. De
acordo com informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
entre 1998 e 2008 titularam-se, na pós-graduação
stricto sensu, 46,7 mil estudantes. Destes, 10.711 no
doutorado. Em 2010, formaram-se 12 mil doutores e
41 mil mestres.
Desse modo, não há mais dificuldades de contratação de mestres e doutores. Ressalvam-se determinadas áreas de conhecimento, mas como situação
localizada, que não compromete o conjunto dos cursos
de uma universidade. Portanto, não é demais exigir que
a maioria dos seus professores seja formada em nível
de mestrado ou doutorado.
Igualmente, não constitui exigência de difícil cumprimento ter dois quintos do corpo docente com contrato de tempo integral.
Outro aspecto que merece atenção e o estabelecimento da proporção de doutores no âmbito de
uma universidade. Tal proporção não está explicitada
na legislação atual. Basta a contratação de um único
doutor para que se considere atendida a exigência
legal, desde que o terço de titulação especial seja
completado com mestres. A norma proposta pela
iniciativa em apreço vem, finalmente, preencher
essa lacuna.
Cabe destacar também que o projeto tem a prudência de conceder prazo razoável para que as novas
determinações entrem em vigor.
Já as emendas da CCJ apenas apuram a técnica
legislativa da proposição, ao evitar à limitação de gênero e tornar mais clara a cláusula de vigência.
Em suma, o projeto representa um avanço na
qualificação do corpo docente das universidades e
merece ser acolhido por esta Comissão.
III – Voto
Dado o exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, acolhidas as
duas emendas da CCJ.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE
SECRETARIA DA COMISSÃO
TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 706, DE 2007
Altera o art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, para exigir, nas
universidades, percentagens específicas
mínimas para doutores, mestres e docentes
com regimes de trabalho em tempo integral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52. ..........................................................
........................................................................
II – um quarto do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de doutorado;
III – metade do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
IV – dois quintos dos docentes com regime de
trabalho em tempo integral.
.............................................................. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do terceiro ano subsequente à sua publicação.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012. –
Senador Roberto Requião, Presidente – Senador
João Vicente Claudino, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
....................................................................................
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:
I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural,
quanto regional e nacional;
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II – um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
III – um terço do corpo docente em regime de
tempo integral.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.
....................................................................................
Of. nº 112/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Arthur Virgílio,
que “Altera o art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação
nacional, para exigir, nas universidades, percentagens
específicas mínimas para doutores, mestres e docentes com regimes de trabalho em tempo integral”, com
as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Sibá Machado
I – Relatório
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 706, de 2007,
de autoria do Senador Arthur Virgílio tem por objetivo
exigir, nas universidades, patamares mínimos de docentes detentores de títulos de mestrado e doutorado,
estabelecendo, ainda, regime de trabalho de tempo integral para, no mínimo, quarenta por cento dos docentes.
O art. 1º da proposição especifica que:
– pelo menos um quarto (25%) do corpo docente
deve possuir o título de doutorado;
– a metade (50%) desse corpo docente tenha
titulação de doutorado ou mestrado;
– dois quintos (40%) dos docentes participem
de regime de trabalho em dedicação exclusiva.
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O art. 2º estabelece que a lei em que se transformar este projeto entrará em vigor no dia 1º janeiro do
terceiro ano subsequente a sua publicação.
Distribuído a esta Comissão e à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, onde será objeto de
decisão terminativa, o projeto não recebeu emendas
no prazo regimental.
II – Análise
A propositura refere-se à Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394, de 1996,
que, no seu art. 52, estabelece quotas, nas instituições
de ensino superior, de um terço do corpo docente, pelo
menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e de um terço do corpo docente em regime de
dedicação exclusiva.
Especificamente, o PLS nº 706, de 2007, dá nova
redação aos incisos II e III, do art. 52, da LDB e lhe
acrescenta um inciso IV. Explicita que o corpo docente
das instituições de ensino superior passará a contar
com percentuais especificados de portadores de títulos
de doutorado e mestrado além de estabelecer que o
regime de trabalho em tempo integral atingirá parcela
maior dos docentes.
A proposta, além de relevante, tem amparo legal.
Apresenta-se, ademais, sem vícios de constitucionalidade e juridicidade.
A questão da qualidade docente e do ensino
universitário no Brasil deve ser debatida com muita
serenidade, tendo em vista que ela é, ao mesmo tempo, causa e consequência, da produção acadêmica,
entendida esta a partir do famoso “tripé” universitário,
isto o ensino, a pesquisa e a prestação de serviços à
comunidade.
Pelo fato de o Brasil não dispor de suficiente número de professores com graus de doutorado e mestrado, os poucos que estão em atividade passaram a
compartilhar, privilegiadamente, o rico nicho de mercado de trabalho que se formou.
Educar consiste em ministrar conhecimento valorativo e, desse modo, impossível se torna exercer a
profissão abstraindo-se do compromisso de possuir
formação bastante para auxiliar o estudante a percorrer
os caminhos da produção e transmissão dos saberes.
Sendo a Universidade um centro de produção do
pensamento e do saber e não uma oficina de clonagem intelectual, ao seu professor não basta o conhecimento e domínio total da técnica solucionadora dos
problemas inerentes ao exercício de um ofício, arte ou
profissão. É essencial que possua um saber científico
sistematizado, advindo da formação didático-científica
submetida a cursos de pós-graduação. Todo desempenho da Instituição está, por óbvio, condicionado à
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qualificação e preparo dos docentes para o exercício
de suas tarefas, sendo certo que esta preparação advém ordinariamente da pós-graduação, onde se obtém
o conhecimento científico sistematizado.
A Universidade é uma pessoa apenas por ficção
legal, pois não tem vontade e ação próprias, plenamente
dependente da vontade e da ação das pessoas físicas
integrantes de sua estrutura, a qualidade de sua conduta e o acerto de suas decisões guardarão simetria
com a titulação do professor como fator determinante
na sua construção. Um professor qualificado e motivado é a chave-mestra para que uma universidade
possa realmente cumprir seu desígnio de desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, certamente, a qualificação do professor é alcançada com
a pós-graduação.
Professor qualificado e motivado é a chave-mestra
para que uma universidade possa realmente cumprir
seu desígnio de desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. E, certamente, a qualificação do professor é alcançada com a pós-graduação, passando a
motivação pela valorização de seus títulos e salários
condignos.
Desse modo, tem-se que a Lei nº 9.394/96 merece
ser alterada para, de uma forma bastante responsável,
conferir maior valorização dos títulos de mestre e doutor,
aumentando o percentual de exigência na composição
do quadro das Universidades, deixando claro que não
se está, com isso, deixando de reconhecer os conhecimentos criados fora dos muros das universidades.
Todavia, no âmbito da técnica legislativa, para que
o seu texto se torne mais claro e pertinente, mormente
quanto à questão de gênero e a cláusula de vigência,
sugerimos as emendas abaixo relacionadas.
III – Voto
Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, com as
seguintes emendas:
EMENDA Nº /CCJ
Dê-se ao art. 1º, do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 706, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 1º O art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação.
‘Art. 52. ..........................................................
........................................................................
II – um quarto do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de doutorado;
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III – metade do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
IV – dois quintos dos docentes com regime de
trabalho em tempo integral.
............................................................. (NR)’ ”
EMENDA Nº – CCJ
Dê-se ao art. 2º, do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 706, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do terceiro ano subsequente a sua publicação”.
Sala da Comissão, – Senador Sibá Machado,
Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Raimundo Colombo
I – Relatório
Cabe a esta Comissão decidir, em caráter terminativo, sabre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
706, de 2007, de autoria do Senador Arthur Virgílio.
Em seu art. 1º, o projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para dispor sobre
a proporção de mestres e doutores, bem como a de
professores com regime de trabalho em tempo integral
nas universidades. Assim, pelo menos um quarto do
corpo docente teria de possuir titulação de doutorado.
Metade, no mínimo, precisaria ter o título de mestrado
ou doutorado. E dois quintos deveriam trabalhar em
tempo integral.
No art. 2º, estipula que a lei por ele proposta entrará em vigor no primeiro dia do terceiro ano subsequente à data de sua publicação.
O projeto recebeu parecer pela aprovação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
com duas emendas que aperfeiçoam sua redação.
II – Análise
Esta Comissão deve opinar sobre o mérito educacional da iniciativa, nos termos do art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal.
Conforme a LDB, as universidades precisam ter
seus quadros formados por pelo menos um terço com
titulação acadêmica de mestrado ou de doutorado e
um terço em regime de tempo integral. Estabelecidas
em 1996, essas determinações passaram a ser cobradas apenas em 2004, por efeito do prazo de oito anos
conferidos pela própria LDB.
Na ocasião das discussões finais da LDB no
Senado Federal, surgiu grande polêmica em torno da
titulação a ser exigida dos professores universitários.

309

Setembro de 2012

O Senador Darcy Ribeiro, relator da matéria, ampliou
a exigência do projeto oriundo da Câmara dos Deputados, ao prever a maioria dos professores em tempo
integral e com titulação de mestrado e doutorado. No
entanto, na votação final, prevaleceu o entendimento do setor privado de que a exigência era grande e
foi aprovado um texto que exigia maioria de mestres,
doutores ou especialistas. A Câmara dos Deputados,
então, restaurou seu texto, que veio a se tornar lei.
Desde então, o quadro da pós-graduação no País
alterou-se substancialmente. O contingente de mestres
e doutores cresceu de forma significativa. De acordo
com informações da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre 1998 e
2008, titularam-se na pós-graduação stricto sensu 46,7
mil estudantes. Destes, 10.711 no doutorado. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais
de 11 mil novos mestres e doutores se formaram em
2008. Ao fim de 2010, deve receber essa titulação um
contingente entre 13 e 14 mil estudantes.
Desse modo, não há mais dificuldades de contratação de mestres e doutores, ressalvadas determinadas áreas de conhecimento. Mas essa situação é
localizada e não compromete o conjunto dos cursos
de uma universidade. Portanto, não é demais exigir
que a maioria dos seus professores seja formada por
mestres e doutores.
Igualmente, não constitui exigência de difícil cumprimento ter dois quintos do corpo docente com contrato de tempo integral.
Outro aspecto que merece atenção é o estabelecimento da proporção de doutores no âmbito de
uma universidade. Tal proporção não está explicitada
na legislação atual. Basta a contratação de um único
doutor para que se considere atendida a exigência
legal, desde que o terço de titulação especial seja
completado com mestres. A norma proposta pela
iniciativa em apreço vem, finalmente, preencher
essa lacuna.
Cabe destacar também que o projeto tem a prudência de conceder três anos para que as novas determinações entrem em vigor.
Já as emendas da CCJ apenas apuram a técnica
legislativa da proposição, ao evitar a limitação de gênero e tornar mais clara a cláusula de vigência.
Em suma, o projeto representa um avanço na
qualificação do corpo docente das universidades e
merece ser acolhido por esta Comissão.
III – Voto
Dado o exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, com duas
emendas acolhidas da CCJ, transcritas a seguir:
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EMENDA Nº 1 – CCJ/CE
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 706, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 1º O art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação.
‘Art. 52. ..........................................................
........................................................................
II – um quarto do corpo docente, pelo menos,
com titulação acadêmica de doutorado;
III – metade do corpo docente, pelo menos,
com titulação, acadêmica de mestrado ou doutorado;
IV – dois quintos dos docentes com regime de
trabalho em tempo integral.
............................................................. (NR)’ ”
EMENDA Nº 2 – CCJ/CE
Dê-se ao art. 2º, do Projeto de Lei do Senado nº
706, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2º Esta Lei entre em vigor em 1º de janeiro
do terceiro ano subsequente a sua publicação”.
Sala da Comissão, – Senador Raimundo Colombo, Relator.
PARECERES Nos 1.216 E 1.217, DE 2012
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 114, de
2010, do Senador Acir Gurgacz, que altera
a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003,
que institui a Política Nacional do Livro, para
atualizar a definição de livro e para alterar
a lista de equiparados a livro.
PARECER N° 1.216, DE 2012
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Francisco Dornelles
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para análise e manifestação, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 114, de 2010,
de autoria do Senador Acir Gurgacz, que altera a Lei
nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, para atualizar a
definição de livro e alterar a lista de equiparados ao livro.
A matéria é estruturada em três artigos.
O art. 1º altera o art. 2º da Lei nº 10.753, de 30
de outubro de 2003 – a qual institui a Política Nacional
do Livro –, de forma a atualizar a definição de livro e
alterar a lista de objetos equiparados ao livro.
O art. 2º faz referência ao exigido no art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para
que o Poder Executivo providencie a estimativa de re-
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núncia de receita relativa às isenções; decorrentes da
eventual aprovação do presente projeto.
O art. 3º é cláusula de vigência.
O PLS nº 114, de 2010, preserva a definição atual
de livro, em seu formato encadernado ou em brochura,
e inova ao admitir como do mesmo gênero e sujeitos
à igual status jurídico os formatos digital, magnético e
ótico, antes só equiparados ao modelo tradicional se
destinados à leitura pelo sistema Braille. O Autor confere
o mesmo tratamento às versões digitais, magnéticas
e óticas de periódicos impressos e matérias avulsas
ou artigos autorais originários destes.
Outro avanço importante é tratar como “livro” os
equipamentos cuja função exclusiva ou primordial seja
a leitura de textos em formato digital.
Na justificação, o Parlamentar lembra o anacronismo de se admitir como “livro”, no mundo atual globalizado e profundamente dependente da informática,
somente as publicações de textos escritos em fichas
ou folhas, não periódicas, grampeadas, coladas ou
costuradas, em volumes cartonados, encadernados
ou em brochuras, e em capas avulsas.
O Senador prossegue, ainda na justificação, citando iniciativas recentes de digitalização de acervos,
tanto no Brasil como no exterior, e revelando a abismal
diferença de preços que já desponta entre as obras
impressas e suas versões digitais, muito mais baratas. Evoca também as diretrizes da Política Nacional
do Livro no sentido de estimular o acesso à leitura e
apoiar a difusão do conhecimento.
Apresentada em abril do ano passado, a proposição será analisada, além de pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), também pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (CE), cabendo a esta
última manifestar-se terminativamente.
Não foram apresentadas emendas até o momento.
II – Análise
Constitucionalidade, Juridicidade, Regimentalidade
e Técnica Legislativa
Quanto ao aspecto constitucional, cabe ao Congresso Nacional legislar sobre a matéria, haja vista o
disposto nos artigos 24, I, 48, I, e 150, VI, d, da Constituição Federal (CF), sendo a iniciativa parlamentar
amparada pelo art. 61 da CF.
O projeto atende à juridicidade, uma vez que o
instrumento legislativo escolhido – normatização por
meio de edição de lei – é adequado. A matéria traz
inovação ao ordenamento jurídico, apresenta alcance
geral e compatível com os princípios que norteiam o
direito brasileiro. É respeitada também a boa técnica
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legislativa, conforme os preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26 do fevereiro de 1998.
A competência da Comissão de Assuntos Econômicos para deliberar sobre a proposição decorre do art.
99, IV, do Regimento Interno do Senado Federal, por
se tratar de matéria com reflexos no campo tributário.

Firmamos opinião no sentido de que a citada imunidade constitucional alcança, sim, as referidas mídias,
motivo pelo qual é licito suprimir do projeto as restrições
impostas pelo art. 2º e pelo parágrafo único do art. 3º,
justificáveis apenas em casos de concessão de isenções.

Mérito
Em face do caráter terminativo da análise da CE,
é dessa comissão a última palavra acerca do mérito
propriamente dito do projeto, consubstanciado em seu
art. 1º, que propõe a redefinição do que seja “livro”
para efeitos legais.
À CAE, nessa matéria específica, incumbe tão-somente opinar se a imunidade prevista no art. 150,
VI, d, da Constituição Federal (CF), aplica-se a textos
convertidos em formato digital, magnético ou ótico, ou,
ainda, àqueles impressos no sistema Braille.

Pelas razões expostas, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2010, com a
seguinte emenda:

III – Voto

EMENDA Nº 1 – CAE
(Ao PLS nº 114, de 2010)
Suprima-se o art. 2º e o parágrafo único do art.
3º do Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2010, renumerando-se este último.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2011. – Senador Francisco Dornelles, Relator.
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PARECER Nº 1.217, DE 2012
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador Inácio Arruda
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 114, de 2010,
de autoria do Senador Acir Gurgacz, propõe alterar a
Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 (Política Nacional do Livro), para atualizar a definição de livro e
para alterar a lista de equiparados a livro.
Em seu primeiro artigo, a proposição altera o
teor do art. 2º da Lei nº 10.753, de 2003, a fim de ampliar a definição tradicional de livro, para englobar as
novas tecnologias, e promover a acessibilidade desse
bem simbólico para as pessoas com deficiência visual.
Assim sendo, à atual definição de livro que consta da
norma, é acrescida a publicação dos textos de livro
que sejam convertidos em formato digital, magnético
ou ótico, ou impressos no Sistema Braille.
Em decorrência dessa nova definição, o atual
parágrafo único do art. 2º passa a ser numerado como
§ 1º e é acrescido um § 2º O comando do § 1º define
que são “equiparados a livro os seguintes produtos,
impressos, inclusive no Sistema Braille, ou convertidos
em formato digital, magnético ou ótico”. Na enumeração que se segue, são mantidos seis dos atuais incisos do parágrafo único, com alteração do inciso II, do
qual é retirada a expressão “impressos em papel ou
em material similar”, e do inciso VI, do qual é retirada
a expressão “com a utilização de qualquer suporte”.
Desse parágrafo são retirados os incisos VII e VIII, cujo
teor passa a compor o § 2º
No § 2º, acrescentado ao art. 2º da Lei nº 10.753,
de 2003, estabelece-se a equiparação a livro para os
seguintes produtos:
§ 2º São também equiparados a livro:
I – periódicos impressos no Sistema Braille
ou convertidos em formato digital, magnético
ou ótico;
II – matérias avulsas ou artigos autorais, originários de periódicos, desde que impressos
no Sistema Braille ou convertidos em formato
digital, magnético ou ótico;
III – equipamentos cuja função exclusiva ou
primordial seja a leitura de textos em formato
digital ou a audição de textos em formato magnético ou ótico, estes apenas para o acesso
de deficientes visuais.
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O art. 2º do PLS nº 114, de 2010, determina que,
para atender ao que dispõe o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000), o Poder Executivo estimará o montante
da renúncia de receita decorrente da isenção que é
criada com a alteração. Tal providência seria necessária porque o art. 4º da Lei no 10.753, de 2003, permite
a entrada no País de livros em língua estrangeira ou
portuguesa, imunes de impostos nos termos do art.
150, inciso VI, alínea d, da Constituição, e, nos termos
do regulamento, de tarifas alfandegárias prévias, sem
prejuízo dos controles aduaneiros e de suas taxas.
Ou seja, a nova conceituação tem implicações
no que diz respeito a tributos. Além disso, pelo que
determina o mesmo art. 2º do PLS nº 114, de 2010,
o Poder Executivo deve também estimar as outras
isenções referentes a livros importados previstas em
outras normas legais, 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 da lei em que se transformar a proposição
de iniciativa do Senador Acir Gurgacz.
O art. 3º do PLS nº 114, de 2010, determina a
entrada em vigor da lei na data de sua publicação;
entretanto, a imunidade de impostos a novos produtos definidos como livros ou equiparados a livros,
estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 10.753, de 2003, e
consoante o que determina o art. 150, inciso VI, alínea
d, da Constituição Federal, produzirão efeitos a partir
do primeiro dia do exercício financeiro imediatamente
posterior àquele em que for implementado o disposto
no art. 2º do PLS.
Em sua justificação, o Senador Acir Gurgacz alega que a atual definição de livro, que consta da Lei nº
10.753, de 2003, não mais se coaduna com os avanços tecnológicos, particularmente no que diz respeito
aos leitores eletrônicos.
A proposição em análise foi distribuída à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (CE), a qual deve se
pronunciar em caráter terminativo sobre a matéria.
Em seu parecer, a CAE deliberou pela aprovação
do projeto em causa, com emenda para suprimir o art.
2º e o parágrafo único do art. 3º
II – Análise
Nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), compete à CE a aprecia-
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ção de matérias que digam respeito à cultura, educação e ensino.
Como se trata de parecer terminativo, compete à
CE examinar também os critérios de regimentalidade,
juridicidade e constitucionalidade. Em relação a esses
quesitos, concordamos com o parecer já aprovado pela
CAE no sentido de que a matéria está redigida de acordo com os preceitos do RISF e da Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis. Além disso, não contraria qualquer preceito
constitucional.
Cabe considerar que, tendo em vista as inovações tecnológicas, faz sentido definir como livro as
referidas novas mídias e as publicações em braile,
estendendo a elas a imunidade tributária. Desse ponto de vista, nada há a obstar. Da mesma maneira, é
recomendável que se estenda a equiparação a livro
aos equipamentos cuja função exclusiva ou primordial
seja a leitura de textos em formato digital. Assim, estamos interpretando corretamente o art. 150, inciso VI,
alínea d, da Constituição Federal, que enuncia serem
imunes a impostos os livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão.
Além da imunidade de impostos, também vale
destacar que o PLS, após sua conversão em lei, propiciará a redução a zero das alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes
sobre os novos produtos conceituados como livro ou
a ele equiparados, a teor do art. 6º da Lei nº 11.033,
de 21 de dezembro de 2004. Essa consequência da
aprovação da proposição vai ao encontro de recente
benefício tributário concedido pela Medida Provisória
nº 534, de 20 de maio de 2011, que inseriu no caput do
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art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,
conhecida como Lei do Bem, novo inciso para incluir
no Programa de Inclusão Digital os tablets produzidos
no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. Dessa forma, ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de
venda a varejo desses produtos. Se a tributação sobre
tablets é mais branda, também deve ser a daqueles
equipamentos cuja função exclusiva ou primordial seja
a leitura de textos em formato digital ou a audição de
textos em formato magnético ou ótico.
Quanto à Emenda nº 1 – CAE, concordamos com
seu teor, pois a manutenção do art. 2º e do parágrafo
único do art. 3º restringe, na prática, a eficácia da futura lei. Como dito acima, não se está, propriamente,
concedendo incentivo tributário, mas tão-somente reconhecendo a necessidade de promover a redefinição
de livro para adequá-la às inovações tecnológicas.
Portanto, em nosso entendimento, não se aplicam, no
caso, as restrições previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
III – Voto
Observados o mérito, a constitucionalidade, a juridicidade e a adequação à técnica legislativa, o voto
é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 114,
de 2010, e da Emenda nº 1 da Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE
SECRETARIA DA COMISSÃO
TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 2010
Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de
2003, que institui a Política Nacional do
Livro, para atualizar a definição de livro e
para alterar a lista de equiparados a livro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta
Lei, a publicação de textos escritos em fichas
ou folhas, não periódica, grampeada, colada
ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em
qualquer forma e acabamento, assim como a
publicação desses textos convertidos em formato digital, magnético ou ótico, ou impressos
no Sistema Braille.
§ 1º São equiparados a livro os seguintes produtos, impressos, inclusive no Sistema Braille,
ou convertidos em formato digital, magnético
ou ótico:
I – fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II – materiais avulsos relacionados com o livro;
III – roteiros de leitura para controle e estudo
de literatura ou de obras didáticas;
IV – álbuns para colorir, pintar, recortar ou
armar;
V – atlas geográficos, históricos, anatômicos,
mapas e cartogramas;
VI – textos derivados de livro ou originais,
produzidos por editores, mediante contrato de
edição celebrado com o autor.
§ 2º São também equiparados a livro:
I – periódicos impressos no Sistema Braille
ou convertidos em formato digital, magnético
ou ótico;
II – matérias avulsas ou artigos autorais, originários de periódicos, desde que impressos
no Sistema Braille ou convertidos em formato
digital, magnético ou ótico;
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III – equipamentos cuja função exclusiva ou
primordial seja a leitura de textos em formato
digital ou a audição de textos em formato magnético ou ótico, estes apenas para o acesso
de deficientes visuais.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012. –
Senador Roberto Requião, Presidente – Senador
Inácio Arruda, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................
VI – instituir impostos sobre:
....................................................................................
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece normas
para a consolidação dos atos normativos
que menciona.
....................................................................................
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.
....................................................................................
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa 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:
....................................................................................
LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Institui o Regime Especial de Tributação
para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens
de Capital para Empresas Exportadoras
– RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para
a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, o
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972,
o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de
1986, as Leis n°s 4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de
30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de
1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26
de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de
1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
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9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26
de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de
2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho
de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004,
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051,
de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de
29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho
de 2005, e a Medida Provisória e 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei nº
8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos das Leis n°s 8.668, de 25 de junho
de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755,
de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30
de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto
de 2004, e da Medida Provisória nº 2.15835, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita bruta de venda a varejo:
....................................................................................
LEI Nº 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera a tributação do mercado financeiro e
de capitais; institui o Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação
da Estrutura Portuária – REPORTO; altera
as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004,
8.850, de 28 de janeiro de 1994, 8.383, de
30 de dezembro de 1991, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e 10.925, de 23 de julho de 2004; e da
outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de
abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º .......................................................................
§ 12. ..................................................................
XII – livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº
10.753, de 30 de outubro de 2003.
..................................................................” (NR)
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“Art. 28. .................................................................
VI – livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº
10.753, de 30 de outubro de 2003;
....................................................................” (NR)
....................................................................................
Of. nº 113/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2010, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Acir Gurgacz,
que “Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003,
que institui a Política Nacional do Livro, para atualizar a
definição de livro e para alterar a lista de equiparados
a livro”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Francisco Dornelles
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para análise, o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 114, de 2010, de autoria do
Senador Acir Gurgacz, que altera a Lei nº 10.753, de
30 de outubro de 2003, para atualizar a definição de
livro e alterar a lista de equiparados ao livro.
A matéria é estruturada em três artigos.
O art. 1º altera o art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de
outubro de 2003 – a qual institui a Política Nacional do
Livro de forma a atualizar a definição de livro e alterar
a lista de objetos equiparados ao livro.
O art. 2º faz referência ao exigido no art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para
que o Poder Executivo providencie a estimativa de renúncia de receita relativa às isenções decorrentes da
eventual aprovação do presente projeto.
O art. 3º é cláusula de vigência.
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O PLS nº 114, de 2010, preserva a definição atual
de livro, em seu formato encadernado ou em brochura,
e inova ao admitir como do mesmo gênero e sujeitos
à igual status jurídico os formatos digital, magnético e
ótico, antes só equiparados ao modelo tradicional se
destinados a leitura pelo sistema Braille. O Autor confere
o mesmo tratamento às versões digitais, magnéticas
e óticas de periódicos impressos e matérias avulsas
ou artigos autorais originários destes.
Outro avanço importante é tratar como “livro” os
equipamentos cuja função exclusiva ou primordial seja
a leitura de textos em formato digital.
Na justificação, o Parlamentar lembra o anacronismo de se admitir como “livro”, no mundo atual globalizado e profundamente dependente da informática,
somente as publicações de textos escritos em fichas
ou folhas, não periódicas, grampeadas, coladas ou
costuradas, em volumes cartonados, encadernados
ou em brochuras, e em capas avulsas.
O Senador prossegue, ainda na justificação, citando iniciativas recentes de digitalização de acervos,
tanto no Brasil como no exterior, e revelando a abismal
diferença de preços que já desponta entre as obras
impressas e suas versões digitais, muito mais baratas. Evoca também as diretrizes da Política Nacional
do Livro no sentido de estimular o acesso à leitura e
apoiar a difusão do conhecimento.
Apresentada em abril do ano em curso, a proposição será analisada, além de pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), também pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (CE), cabendo a esta
última manifestar-se terminativamente.
Não foram apresentadas emendas até o momento.
II – Análise
Constitucionalidade, Juridicidade, Regimentalidade
e Técnica Legislativa
Quanto ao aspecto constitucional, cabe ao Congresso Nacional legislar sobre a matéria, haja vista o
disposto nos artigos 24, I, 48, I, e 150, VI, d, da Constituição Federal (CF), sendo a iniciativa parlamentar
amparada pelo art. 61 da CF.
O projeto atende à juridicidade, uma vez que o
instrumento legislativo escolhido – normatização por
meio de edição de lei – é adequado. A matéria traz
inovação ao ordenamento jurídico, apresenta alcance
geral e é compatível com os princípios que norteiam
o direito brasileiro. É respeitada também a boa técnica
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legislativa, conforme os preceitos da Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
A competência da Comissão de Assuntos Econômicos para deliberar sobre a proposição decorre do art.
99, IV, do Regimento Interno do Senado Federal, por
se tratar de matéria com reflexos no campo tributário.
Mérito
O executivo-chefe da livraria digital Amazon, Jeff
Bezos, declarou que o mês de julho de 2010 marca o
momento em que a empresa passou a vender mais
livros em formato digital, para leitura no aparelho Kindle, que na versão tradicional, em papel. O próprio
Bezos classificou como “assombrosa” a estatística,
pois a Amazon vende livros impressos há quinze
anos, e a versão para Kindle é comercializada há
apenas 33 meses.
O espanto de Jeff Bezos deve ser compartilhado
por todos nós. É possível que estejamos vivenciando o
fim da era do livro impresso, em um movimento semelhante ao que se deu com o mercado musical recentemente. Assim como ocorreu com os discos e compact
discs, é provável que o avanço dos livros digitais traga
consigo o fantasma da pirataria, o que poderá dizimar
a indústria editorial, assim como ocorreu parcialmente
com a fonográfica. Em pouquíssimo tempo, talvez não
tenhamos mais livrarias físicas nem bibliotecas, pois
toda aquisição ou empréstimo de títulos ocorrerá na
modalidade virtual. Também não haverá autuação física
de processos nos tribunais, e tampouco lidaremos com
processados nesta Casa, muitas vezes apensados com
a ajuda de barbantes. Não imprimiremos mais nada,
a menos que seja estritamente necessário, o que preservará as árvores e poderá ferir de morte a produção
industrial de papel.
Tantas transformações não podem e não precisam surpreender o legislador, que deve se antecipar e
produzir normas que absorvam a nova ordem em um
arcabouço legal moderno (provavelmente estudado
pelos futuros juristas via Kindle ou algo semelhante),
flexível, realista, que a um só tempo facilite o acesso
à tecnologia de ponta e desestimule a pirataria.
Urge definir, também, que tipo de tecnologia
receberá os mesmos privilégios legais (sobretudo
fiscais) do livro impresso. O Kindle, está claro, só serve para leitura digital e se encaixa perfeitamente no
benefício tributário que se vislumbra no horizonte. O
iPad, da empresa Apple, não é um mero e-reader (ou
leitor eletrônico), embora pareça cumprir esse papel
melhor que o Kindle.
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Fica, então, a pergunta: aparelhos como o iPad
devem gozar dos mesmos privilégios fiscais dos livros,
porventura estendidos ao Kindle? A resposta imediata
talvez seja “não”, pois, do contrário, abriríamos precedente para isentar computadores de mesa e notebooks, que, afinal, também poderão se tornar aptos
à mesma tarefa.
Cumpre-nos observar, porém, que as novas tecnologias tendem a convergir diversas funções para um
mesmo aparelho. Até pouco tempo atrás, tínhamos telefones exclusivamente ligados a uma tomada, fixos,
que só serviam como telefones e custavam caro, além
de submeter os consumidores a longas filas de espera
para adquiri-los. Hoje o telefone é móvel, barato e serve
para tirar fotos, filmar, ouvir rádio, acessar a internet
e, em breve, poderá se prestar também para ler livros.
Parece inevitável que o legislador pátrio se depare, no futuro não muito distante, com o dilema de
conceder ou não benefícios fiscais próprios dos livros
a aparelhos que oferecem muito mais que a leitura.
Por ora, enxergamos como mais prudente a aprovação do PLS nº 114, de 2010, na forma como está,
para absorver primeiro os aparelhos cuja função exclusiva ou primordial seja a leitura de textos. Mas o debate
sobre mídias mais abrangentes virá, o que sugere que
a revisão desse tipo de legislação deverá ser constante.
III – Voto
Pelas razões expostas, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2010.
Sala da Comissão, – Senador Francisco Dornelles, Relator.
PARECER Nº 1.218, DE 2012
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
51, de 2010 (nº 1.174/2007, na Câmara dos
Deputados, do Deputado Leonardo Quintão), que institui o Prêmio Paulo Freire de
Criatividade no âmbito do ensino da rede
pública.
Relator: Senador Paulo Bauer
I – Relatório
Apresentado pelo Deputado Leonardo Quintão, o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de 2010 (Projeto de Lei nº 1.174, de 2007, na Cântara dos Deputados), propõe seja instituído o “Prêmio Paulo Freire
de Criatividade” no âmbito do ensino da rede pública.
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Composto por três artigos, dos quais o último trata
da vigência, o projeto de lei, além de instituir o prêmio
e de descrever seus objetivos (art. 1º), determina que
a medalha e o diploma deverão ser outorgados, anualmente, pelo Ministério da Educação (art. 2º).
Na justificação, o parlamentar alega que essa
iniciativa serviria como incentivo à educação brasileira, particularmente no que diz respeito à busca
de metodologias inovadoras. A homenagem a Paulo
Freire se deve à contribuição que este deu à educação brasileira.
Na Câmara dos Deputados, a proposição foi distribuída às Comissões de Educação e Cultura (CEC) e
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que
a aprovaram em caráter conclusivo.
No Senado Federal, a proposição foi distribuída à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), com
foro de decisão terminativa. Inicialmente, em 29 de
junho de 2010, foi designado como relator o Senador
Flávio Arns, que ofereceu relatório favorável à matéria,
que não chegou a ser apreciado.
Com o término da legislatura, a proposição foi arquivada, voltando a tramitar em 6 de janeiro de 2011.
Desta vez, designado para relatar, o Senador Jayme
Campos ofereceu relatório também favorável, nos termos de sua redação original. Ocorre que, incluído na
pauta da reunião da CE em 13 de setembro de 2011,
a proposição recebeu voto em separado da Senadora
Ana Rita, que concluía pela aprovação, mas nos termos de duas emendas que apresentou.
Em resumo, o voto em separado da Senadora Ana
Rita manifesta-se favorável ao projeto, mas alega que
iniciativa semelhante já existe no âmbito do Ministério
da Educação (MEC). Trata-se do “Prêmio Professores do Brasil”, da Secretaria de Educação Básica do
MEC, que valoriza as experiências bem sucedidas dos
profissionais da rede pública de ensino. Esse prêmio
foi instituído em 2005, e engloba o “Prêmio Incentivo
à Educação Fundamental” e o “Prêmio Qualidade na
Educação Infantil”.
Em sua terceira edição, de 2008, o “Prêmio Professores do Brasil” passou a contemplar os professores
de todas as etapas da educação básica, que engloba a
educação infantil, o ensino fundamental (anos iniciais
e finais) e o ensino médio.
Em suma, conclui a Senadora Ana Rita que esse
prêmio já existente no âmbito do MEC tem o mesmo
propósito daquele que se pretende instituir per meio
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do PLC nº 51, de 2010. Em função disso, em vez de
instituir outro, propõe que o “Prêmio Professores do
Brasil” passe a ser denominado “Prêmio Paulo Freire”, conforme teor das duas emendas apresentadas.
II – Análise
Nos termos do inciso II do art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta CE a
apreciação de proposições que tratem de homenagens cívicas.
Inicialmente, cabe considerar que os relatores
anteriormente designados pela CE já se pronunciaram favoravelmente à proposição; e nem mesmo o
teor das emendas da Senadora Ana Rita é contrário
ao mérito do projeto.
Em vista do caráter terminativo da decisão, esta
Comissão deve analisar, também, os aspectos relativos à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica
legislativa da proposição.
Não obstante a aparente unanimidade de opiniões
– que já vieram do sentido dos pareceres das CEC e
CCJC, da Câmara dos Deputados –, em nenhum momento foi questionado o fato de o Congresso Nacional estar invadindo a iniciativa do Poder Executivo. Ao
criar um prêmio e atribuir ao Ministério da Educação
a incumbência de outorgá-lo – sem que isso fosse pedido, na forma de projeto de lei iniciado no Palácio do
Planalto – Câmara dos Deputados e Senado Federal
estariam violando a iniciativa privativa do Presidente
da República, inscrita na alínea a do inciso VI do art.
84 da Constituição Federal. Por outro lado, as emendas
apresentadas pela Senadora Ana Rita não chegam a
sanar tal vício de iniciativa. Por essas razões, o projeto
deve ser rejeitado.
III – Voto
Diante das considerações acima expostas, o voto
é pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de
2010 (Projeto de Lei nº 1.174, de 2007, na Câmara
dos Deputados), e das emendas a ele apresentadas.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012.
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II – Análise

Of. nº 194/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado
Leonardo Quintão, que “Institui o Prêmio Paulo Freire
de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública”,
com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Flavio Arns
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de 2010
(Projeto de Lei nº 1.174, de 2007, na Casa de origem),
do Deputado Leonardo Quintão, pretende instituir o
Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública.
De acordo com o parágrafo único do art. 1º da
proposição, o objetivo da homenagem consiste em
premiar os profissionais da rede pública de ensino que
desenvolvam projetos pedagógicos inovadores para a
melhoria da qualidade do ensino no País.
Consoante o art. 2º da proposição, o prêmio
compõe-se de Diploma e Medalha Paulo Freire de
Criatividade e será outorgado anualmente pelo Ministério da Educação.
Em sua justificação, o autor da proposição argumenta que a proposição representa um incentivo
para a busca de soluções originais para a educação
brasileira por meio de novos procedimentos e metodologias. Além disso, destaca o autor da proposição, o
prêmio consiste em homenagem ao notável educador
brasileiro Paulo Freire.
O PLC nº 51, de 2010, foi distribuído com exclusividade a esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE), para decisão em caráter terminativo.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.

Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), compete à CE opinar sobre
o mérito de proposições que versem, entre outros assuntos, sobre ensino e homenagens cívicas, matérias
objetos do PLC nº 51, de 2010.
Em virtude do caráter terminativo da apreciação,
compete à Comissão, em caráter suplementar, opinar
sobre a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a técnica legislativa da proposição. No que
tange a esses aspectos, não há reparos a fazer.
Há muito se sabe que a educação é o principal
instrumento de transformação da sociedade. Entretanto, apesar de essa máxima estar sempre presente nos
programas governamentais e nos discursos políticos,
nem sempre a educação figura, de fato, como tema
prioritário nas políticas públicas.
É, portanto, fundamental que aquele que lida
cotidianamente com as limitações do sistema educacional no País seja estimulado a refletir e a produzir
sugestões inovadoras sobre a realidade em que se
insere. Sobretudo em um País diversificado social e
culturalmente, como é o caso do Brasil, não se pode
imaginar que os gestores públicos possam, de forma
centralizada, produzir políticas e estratégias de intervenção adaptadas a todas as peculiaridades regionais
que se apresentam.
Dessa forma, é indispensável que se valorize o
papel do professor para além da simples função de reprodução de conteúdos e da aplicação de metodologias
estabelecidas nos programas educacionais. É mister
capacitá-lo, remunerá-lo de maneira condizente com
sua relevância e reconhecer suas iniciativas ousadas
e criativas para aperfeiçoar a educação no País. Dessa forma, é louvável a iniciativa de instituir premiação
para os profissionais que se destacarem na criação
de projetos pedagógicos inovadores.
Acerta, também, o autor da proposição quando
propõe que a homenagem seja denominada Prêmio
Paulo Freire de Criatividade. A menção ao nome do
maior educador da história do País enaltece, ainda
mais, o homenageado e contribui para mantermos
viva a lembrança da luta desse grande brasileiro. É,
portanto, extremamente meritória e oportuna a proposição que ora se analisa.
III – Voto
Pelas razões expendidas, o voto é pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2010 (Projeto
de Lei nº 1.174, de 2007, na Casa de origem).
Sala da Comissão, – Senador Flávio Arns, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Jayme Campos
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de 2010
(Projeto de Lei nº 1.174, de 2007, na Casa de origem),
do Deputado Leonardo Quintão, pretende instituir o
Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública.
De acordo com o parágrafo único do art. 1º da
proposição, o objetivo da homenagem consiste em
premiar os profissionais da rede pública de ensino que
desenvolvam projetos pedagógicos inovadores para a
melhoria da qualidade do ensino no País.
Consoante o art. 2º do projeto de lei, o prêmio
compõe-se de Diploma e Medalha Paulo Freire de
Criatividade e será outorgado anualmente pelo Ministério da Educação.
Em sua justificação, o autor da proposição argumenta que a iniciativa representa um incentivo para a
busca de soluções originais para a educação brasileira por meio de novos procedimentos e metodologias.
Além disso, destaca o autor da matéria, o prêmio consiste em homenagem ao notável educador brasileiro
Paulo Freire.
O PLC nº 51, de 2010, foi distribuído com exclusividade a esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE), para decisão em caráter terminativo.
O presente relatório retorna, com as devidas adaptações, minuta de parecer elaborada pelo Senador
Flávio Arns e que não chegou a ser apreciada por
esta Comissão.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), compete à CE opinar sobre
o mérito de proposições que versem, entre outros assuntos, sobre ensino e homenagens cívicas, matérias
objetos do PLC nº 51, de 2010.
Em virtude do caráter terminativo da apreciação,
compete à Comissão, em caráter suplementar, opinar
sobre a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a técnica legislativa da proposição. No que
tange a esses aspectos, não há reparos a fazer.
Há muito se sabe que a educação é o principal
instrumento de transformação da sociedade. Entretanto, apesar de essa máxima estar sempre presente nos
programas governamentais e nos discursos políticos,
nem sempre a educação figura, de fato, como tema
prioritário nas políticas públicas.
É, portanto, fundamental que aquele que lida
cotidianamente com as limitações do sistema educa-
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cional no País seja estimulado a refletir e a produzir
sugestões inovadoras sobre a realidade em que se
insere. Sobretudo em um País diversificado social e
culturalmente, como é o caso do Brasil, não se pode
imaginar que os gestores públicos podem, de forma
centralizada, produzir políticas e estratégias de intervenção adaptadas a todas as peculiaridades regionais
que se apresentam.
Dessa forma, é indispensável que se valorize o
papel do professor para além da simples função de reprodução de conteúdos e da aplicação de metodologias
estabelecidas nos programas educacionais. É mister
capacitá-lo, remunerá-lo de maneira condizente com
sua relevância e reconhecer suas iniciativas ousadas
e criativas para aperfeiçoar a educação no País. Sendo assim, é louvável a iniciativa de instituir premiação
para os profissionais que se destacarem na criação
de projetos pedagógicos inovadores.
Acerta, também, o autor da iniciativa quando propõe que a homenagem seja denominada Prêmio Paulo
Freire de Criatividade. A menção ao nome do maior
educador da história do País enaltece, ainda mais, o
homenageado e contribui para mantermos viva a lembrança da luta desse grande brasileiro. É, portanto,
extremamente meritória e oportuna a proposição que
ora se analisa.
III – Voto
Pelas razões expendidas, o voto é pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2010 (Projeto
de Lei nº 1.174, de 2007, na Casa de origem).
Sala da Comissão, – Senador Jayme Campos, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 109 a
114, de 2012, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2011; dos Projetos de Lei do Senado
nºs 2, de 2012; 585 e 706, de 2007; e 114, de 2010;
e do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 109/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico
a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou,
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em caráter terminativo, na reunião realizada nesta
data, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Deputado Lira Maia, que “Altera a denominação da
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA
para Universidade Federal da Integração Amazônica – UNIAM”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 110/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2012, de autoria de
Sua Excelência o Senhor Senador Sérgio Souza que
“Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 111/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 585, de
2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Gilvam Borges, que “Altera o art. 10 da Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior – SINAES, para
fortalecer a fiscalização do Poder Executivo sobre as
instituições de educação superior no sistema federal
de ensino”.
Atenciosamente, - Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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Of. nº 112/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Arthur Virgílio,
que “Altera o art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação
nacional, para exigir, nas universidades, percentagens
específicas mínimas para doutores, mestres e docentes com regimes de trabalho em tempo integral”, com
as emendas oferecidas.
Atenciosamente, - Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Of. nº 113/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2010, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Acir Gurgacz,
que “Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003,
que institui a Política Nacional do Livro, para atualizar a
definição de livro e para alterar a lista de equiparados
a livro”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 114/2012/CE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2010, de autoria de Sua
Excelência o Senhor Deputado Leonardo Quintão, que
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“Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito
do ensino da rede pública”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência aos Ofícios nºs 109 a 114, 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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 264, 274 e
276, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 50, 51 e 53, de 2012, respectivamente,
e recomendando seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 264/2012/CAE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 42ª Reunião Conjunta da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 11 de setembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 50, de 2012 (nº
321/GMF), de 29 de agosto de 2012, do Ministério da
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41
da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório
contendo as características das operações de crédito
analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de
julho de 2012, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 37/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, - Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 274/2012/CAE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 42ª Reunião Conjunta da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 11 de setembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 51 de 2012
(Aviso nº 93/2012-BCB), de 31 de agosto de 2012, do
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Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo
das emissões do Real referentes ao mês de julho de
2012, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 37/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, - Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. nº 276/2012/CAE
Brasília, 11 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 42ª Reunião, Conjunta, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 11 de setembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 53 de 2012 (nº
1087-Seses-TCU-Plenário), de 29 de agosto de 2012,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do processo nº TC-000.051/2012-8, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução do Senado Federal nº 22 de
2011. O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do OF. CAE nº 37/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente,– Senador Delcídio do Amaral Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Jorge Viana,
como membro suplente, em substituição à Senadora Angela Portela, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
576, de 2012, conforme o Ofício nº 111, de 2012,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 111/2012 – GLDBAG
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
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Mista de exame da MP nº 576/2012 o Senador Jorge
Viana, como suplente, em substituição a Senadora
Ângela Portela..
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa o Senador Jorge Viana, como
membro suplente, em substituição à Senadora Angela
Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de 2012,
conforme o Ofício nº 112, de 2012, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 112/2012 – GLDBAG
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de
Apoio ao Governo indica para compor a Comissão Mista de exame da MP nº 574/2012 o Senador Jorge Viana,
como suplente, em substituição a Senadora Ângela Portela.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Senadores Ana Rita e
Jorge Viana, como membros suplentes, em substituição aos Senadores Angela Portela e Lindbergh Farias,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 575, de 2012, conforme o Ofício nº 113, de 2012, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 113/2012 – GLDBAG
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº575/2012 os Senadores Ana
Rita e Jorge Viana, como suplentes, em substituição
aos Senadores Ângela Portela e Lindbergh Farias.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa os Senadores Anibal Diniz e
Jorge Viana, como membros suplentes, em substitui-
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ção aos Senadores Angela Portela e Assis Gurgacz,
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 577, de 2012, conforme o Ofício nº 114, de 2012, da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 114/2012/GLDBAG
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 577/2012, os Senadores
Aníbal Diniz e Jorge Viana, como suplentes, em substituição aos Senadores Ângela Portela e Acir Gurgacz.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador José Pimentel, em substituição à Senadora Angela Portela, para
integrar, como membro suplente, a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
conforme o Ofício nº 115, de 2012, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para ser
juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 115/2012 – GLDBAG
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador José
Pimentel como membro suplente, na CMO – Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em substituição a Senadora Ângela Portela em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais nada a tratar, esta Presidência
vai declarar encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
Muito obrigado a todos e uma boa noite.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 41 minutos.)
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Ata da 180ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Anibal Diniz, Mozarildo Cavalcanti, da Sra. Ana Amélia e
do Sr. Cidinho Santos.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e
encerra-se às 17 horas e 19 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) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
A Presidência, em entendimento com lideranças
partidárias, informa que a sessão do Senado do dia
25 de setembro será deliberativa ordinária e realizar-se-á às 14h; e que a sessão do Senado do dia 26 de
setembro também será deliberativa e realizar-se-á às
9h30, com Ordem do Dia às 10h30.
Esclarecendo que a sessão do dia 26 de setembro também será deliberativa ordinária e realizar-se-á
às 9h30, com Ordem do Dia às 10h30.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza,
do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
todos aqueles que nos acompanham na tarde de hoje,
a capa do Jornal do Senado trouxe hoje que a CPI,
essa CPI do Cachoeira, quer sequestro de bens dos
integrantes do grupo Cachoeira.
Veja como nós estamos chegando a um ponto
fundamental nessa CPI, que muitos acreditam, Sr.
Presidente, que é uma CPI faz de conta. Mas não é.
Essa CPI tem uma importância ímpar para a sociedade brasileira, ela acontece num momento importante,
no momento das eleições, no momento do julgamento
do mensalão, ela acontece para nós identificarmos as
falhas que existem no sistema. Nós temos que identificar as causas que levam a essas consequências,
que levam à instalação de CPIs, porque se não hou-

vesse falhas, se não houvesse consequências, não
precisaríamos de CPIs. E temos que identificar essas
causas e propor iniciativas legislativas para saná-las
em algum momento.
Acho que ficará um grande legado dessa CPI do
Cachoeira, mostrando que temos, pelo menos, duas
causas para as quais precisamos dar o tratamento
devido: precisamos repensar a forma de contratação
de licitações e contratos neste País e o financiamento
das campanhas, se públicas ou privadas, se mistas.
Inclusive, sou o Relator do Fundo Republicano de Campanha, um projeto de autoria do Senador Cristovam
Buarque, e temos que rever esta questão da Lei de
Licitações, porque sabemos que há as doações que
financiam campanhas por dentro ou por fora, não há
limite de padrões de gastos, aqueles que têm muito
gastam muito, aqueles que têm muito poder arrecadam
muito, e arrecadam de todas as formas, e quem doa
são aqueles, na maioria das vezes, que dependem do
setor público para a continuidade dos seus afazeres.
Mas, como membro titular dessa Comissão, Sr.
Presidente, declaro, desde já, a minha concordância
com tal iniciativa, que é a de sequestrar os bens dos
integrantes dessa organização criminosa. Vou além, Sr.
Presidente. É preciso apurar os fatos, sabemos disso,
esta é a função de uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela está inquirindo os fatos; é preciso
produzir as provas; é preciso indiciar os culpados e
recomendar à Justiça a punição exemplar, isso é uma
das funções da CPI. Mas é preciso ir um pouco além,
é preciso garantir que seja reparado o dano causado
ao Erário. Pode demorar anos o julgamento de um
processo no Poder Judiciário depois do término da
nossa CPI, que é encaminhado ao Ministério Público,
que pode oferecer uma denúncia ou impor uma ação
de reparação de danos. Mas acho que a CPI também
deve resguardar o patrimônio público e, se há fortes
indícios de desvios, deve-se, sim, mover as ações para
o sequestro desses bens.
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
chamar a atenção desta Casa e pedir a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 2012,
que é de minha autoria, que altera o art. 58, §3º, da
Constituição Federal, para conceder às comissões
parlamentares de inquérito o poder de declarar a indisponibilidade de bens. Repito. Essa proposta de emenda à Constituição, que altera o dispositivo do art. 58,
§3º, da Constituição Federal, visa dar esse poder aos
Parlamentares, lógico, analisados os devidos critérios
que ensejarão o pedido e a aprovação pela comissão
da indisponibilidade dos bens, sem a necessidade de
pedir ao Poder Judiciário para tanto.
Nós já não temos aqui a prerrogativa de quebrar
sigilos bancário, fiscal, telefônico? Por que não termos
também o poder daqueles que são os fiscais, daqueles
que são os representantes do povo, os representantes
do Estado, das unidades federativas, que somos nós,
Parlamentares? Por que não termos também o poder
de decretar a indisponibilidade de bens daqueles que
fraudaram, usurparam do Poder Público quantias, ou
que utilizaram, de alguma forma, o poder para levar
proveito próprio ou de terceiro.
Temos que resgatar isso em favor da sociedade.
Esta proposta, Sr. Presidente, encontra-se hoje
na CCJ. Falei inclusive hoje com o Senador Vital do
Rêgo, Presidente da CPMI do Cachoeira, disse a ele
da importância de darmos celeridade para votar essa
proposta de emenda à Constituição ainda durante a
vigência da CPMI, para darmos uma resposta à sociedade.
É isto que digo: trazermos aqui uma análise de
que a CPI é uma consequência, é o resultado de um
sistema que tem defeito, e nós temos que identificar
as causas e, para darmos o tratamento devido, temos
que propor algumas alterações legislativas e uma delas é no dispositivo da Constituição Federal para dar
mais poder à CPMI, que é de bloquear os bens daqueles envolvidos, lógico, dentro de um critério previsto.
Desde que fui indicado, Sr. Presidente, como
membro desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira pelo meu Partido, o PMDB, tenho
dito, através de pronunciamentos desta tribuna e de
entrevistas, que, na minha opinião, nossa missão na
Comissão Parlamentar de Inquérito vai além de investigar e punir exemplarmente todos os culpados. Temos
que identificar as causas do escândalo e apresentar
ao País as soluções para combatê-las. No Congresso
Nacional, como Poder Legislativo, temos que identificar as falhas em nosso ordenamento jurídico e procurar corrigi-lo.
Nesse sentido, desde que iniciamos as investigações, ficou evidente o cuidado que deveríamos ter com
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qualquer eventual desvio de recursos públicos praticados pelos envolvidos e a preocupação de garantir
que sua ocorrência deveria ser prontamente coibida
na defesa da sociedade.
Daí porque, no dia 26 de junho do corrente ano,
contando com o apoiamento de inúmeros Senadores
e Senadoras, apresentei a PEC 31/2012.
De acordo com a matéria do Jornal do Senado,
a CPI do Cachoeira quer que os bens das pessoas
suspeitas de integrarem a organização criminosa de
Carlos Cachoeira sejam sequestrados e que os passaportes sejam retidos.
No entanto, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, na legislação atual, para que isso ocorra, nós,
integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito,
teremos que propor ao Ministério Público Federal em
Goiás que apresente o pedido à Justiça. Ou seja, no
sistema atual, o sequestro dos bens só pode ser feito
com ordem judicial.
Trata-se, assim, de um processo que pode demorar algum tempo e dificultar a recuperação de eventuais
prejuízos causados ao Erário.
A minha PEC busca justamente facilitar esse trâmite processual, dando a agilidade necessária.
A decisão da CPI foi tomada após o Correio Braziliense noticiar a tentativa de venda de bens da organização de Cachoeira. O valor total dos bens é de
R$150 milhões. Acredita-se, inclusive, que o dinheiro
poderia ser usado para a fuga dos envolvidos.
No total, Srªs e Srs. Senadores, são 30 os investigados que tiveram os bens listados pela CPI. Entre os
bens, está uma fazenda de R$20 milhões em nome da
mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça; no nome
da ex-mulher, Andréa Aprígio, há imóveis que somam
R$16 milhões e um avião avaliado em R$750 mil; no
nome de Cachoeira há apenas um terreno de R$1,5
milhão; em sociedade com outras pessoas há também
uma fazenda no valor de R$17,5 milhões.
A CPI já havia pedido, em maio, o bloqueio dos
bens desses integrantes. Houve decisão favorável da
Justiça em primeira instância, depois derrubada pela
segunda instância, uma prova de que o tempo do rito
atual pode inviabilizar a recuperação integral dos recursos públicos desviados.
É importante, portanto, Srª Presidente, garantir
que os bens fiquem congelados, até que a ação transite em julgado, de modo que o Estado possa reaver
valores obtidos ilegalmente por essa quadrilha que
vem, de certa forma, dilapidando patrimônios públicos
estaduais, federais e municipais.
A PEC nº 31 tem exatamente o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de in-
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vestigação conduzidos pelo Parlamento, dando-lhes
mais eficácia e efetividade.
Hoje, as CPIs são dotadas dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, mas estão
impedidas de adotar medidas destinadas a reparar
ou a diminuir os prejuízos causados por atos ilícitos
que desvela.
O entendimento da jurisprudência é o de que as
CPIs não têm competência para decretar indisponibilidade de bens.
Ocorre, entretanto, senhoras e senhores, que
no curso do inquérito parlamentar muitas vezes são
descobertos atos ilícitos que demandam a decretação
imediata da indisponibilidade de bens, sob pena de a
demora da adoção de tal medida frustrar o objetivo de
buscar a recuperação para a sociedade daquilo que
lhe foi indevidamente retirado.
Por essa razão, tomei a iniciativa e apresentei a
PEC nº 31.
Cumpre registrar que a PEC não propõe que seja
estendido às CPIs o poder de decretar qualquer espécie de medida cautelar. Sabemos perfeitamente que tal
poder é precípuo do Poder Judiciário, conforme estabelece o princípio da separação dos Poderes, acolhido
por nossa Lei Maior, a Constituição da República Federativa do Brasil. Apenas estamos conferindo às CPIs
uma espécie determinada de medida acautelatória, a
indisponibilidade de bens, com o objetivo de garantir
a celeridade e a eficiência na defesa do patrimônio
público. Cabe, ainda, ponderar que a pessoa atingida
pela indisponibilidade de bens poderá recorrer ao Poder Judiciário, se entender que a Comissão abusou,
ao decretar a medida, como é garantia constitucional
a todos os cidadãos. A PEC nº 31, de 2012, tramita na
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, aguardando designação do relator.
Aproveito, assim, Srª Presidente, para encarecer
ao Presidente da CCJ, o Senador Eunício Oliveira, e
a todos os demais membros da Comissão, para, se
possível, agilizarmos a tramitação da PEC nº 31 e dar
mais essa resposta à sociedade brasileira. O momento
é propício a um apelo da opinião pública, nós precisamos dar uma resposta, estamos vendo, assistindo que
milhões e milhões, centenas de milhões de reais foram
manipulados por essa organização criminosa, durante
anos, e essa organização tem patrimônio, como disse
aqui, no meio do meu pronunciamento. Nós precisamos
buscar o bloqueio, e essa medida já foi tomada pela
Comissão, solicitando ao Ministério Público de Goiás
para que ele peça ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, ainda, pode, assim, pensar se vai ou não decretar a indisponibilidade de bens.
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A sugestão é que essa prerrogativa seja dada
ao Parlamento. Se o Parlamento tem a prerrogativa,
tem o poder de quebrar sigilos bancário ou fiscal, até
mesmo de prender aquele que falta com a verdade,
durante um ato de testemunho, de indiciar, de recomendar a punição exemplar, por que não o Parlamento
também ter o poder, no momento da tramitação ou da
existência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, de decretar a indisponibilidade dos bens daqueles
que já estão indiciados neste inquérito produzido pelo
Congresso Nacional?
Eu faço, por fim, Srª Presidente, um apelo a todos
os Senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça e ao Senador Eunício Oliveira, Presidente daquela Comissão, que designe o Relator e que
possamos, durante a tramitação ainda dessa CPMI do
Cachoeira votar na Comissão de Constituição e Justiça e votar aqui no plenário do Senado Federal essa
alteração na Constituição, permitindo ao Parlamento
também a decretação de indisponibilidade dos bens
daqueles que usurparam dos poderes públicos valores que não lhes pertenciam, valores que era do povo
brasileiro, dando a celeridade necessária, que o povo
sempre espera e merece.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Agradeço, Senador Sérgio Souza.
De fato, quando a penalização atinge o bolso é
muito mais eficaz do que outro tipo de pena, especialmente quando é o desvio do recurso do povo através
do dinheiro público.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu a seguinte comunicação:
Comunico a V. Exª a indicação do Deputado
Givaldo Carimbão (PSB–AL) para a vaga de
suplente da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, em substituição
ao Deputado Antonio Balhmann (PSB – CE).
Assina o Líder Givaldo Carimbão.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of./B nº 186/12
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL) para a vaga de
suplente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
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Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado
Antonio Balhman (PSB-CE).
Atenciosamente, – Deputado Givaldo Carimbão,
Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Faça-se a substituição solicitada.
Convido para fazer uso da palavra, em nome da
Liderança do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, quero hoje abordar – e, aliás, Senadora Ana
Amélia, coincidentemente V. Exª preside esta sessão
– a notícia auspiciosa da aprovação do projeto que
autoriza a criação de free shops ou lojas francas nas
28 cidades gêmeas do Brasil.
Esse projeto, que é da autoria do Deputado Marco
Maia, foi aprovado na Câmara e veio para cá. Coincidentemente, fui o Relator na Comissão das Relações
Exteriores, e fomos até muito rápidos na aprovação
deste relatório.
A matéria foi para a Comissão de Assuntos Econômicos, e V. Exª foi a relatora. Depois, veio a plenário,
e eu diria que em um tempo recorde o Senado aprovou
esse projeto, com um ajuste necessário, negociado.
O projeto voltou à Câmara, onde ontem tivemos
a sua aprovação. Agora, ele segue para a sansão da
Presidente da República.
Eu tenho a impressão de que depois de toda
negociação, não vejo porque a Srª Presidente vetaria
esse projeto. Acho que ela vai sancionar sim, acho que
vai fazer uma grande justiça com as cidades gêmeas
das nossas fronteiras, porque já abordamos também
esse tema – tanto eu quanto V. Exª –, da importância
que têm para essas cidades a instalação desses free
shops. Porque é um contrassenso o que o Brasil vem
praticando até aqui.
Do outro lado da fronteira, por exemplo, da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, da
Bolívia se pratica uma zona franca total. Lá no meu
Estado nós temos duas cidades: Pacaraima, que é a
cidade gêmea com Santa Helena do Uairén, na Venezuela, e Bonfim, que é a cidade gêmea com Lethem,
na ex-Guiana Inglesa.
Pois bem nas cidades de Santa Helena do Uairén, na Venezuela, e em Lethem, na Guiana, há zonas francas. Portanto, se compra de tudo por quase
um terço do valor do que se compra no comércio de
Boa Vista ou no comércio de Pacaraima e de Bonfim.
Então, na verdade – logicamente que estou falando do meu Estado –, isso se repete em todos os
Estados onde existem cidades gêmeas. Até lá no seu
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Rio Grande do Sul, onde existem cidades que são
separadas apenas por uma rua, são pelo menos dez
cidades no Estado de V. Exª. Portanto, o Estado mais
beneficiado foi o de V. Exª. Porém, por outro lado, era
também o mais castigado, porque o problema não é
só – e digo não é só porque ainda não entrou em vigor
– porque vamos comprar do lado de lá, mas também
porque o nosso pessoal vai trabalhar do lado de lá, é
também o nosso empresário ir investir do lado de lá.
Portanto, nós estamos perdendo em todos os
aspectos: o dinheiro brasileiro fica lá; o salário que o
trabalhador recebe do lado brasileiro fica lá do outro
lado; a mão de obra que poderia estar na nossa cidade
brasileira vai para outra cidade do país vizinho; e os
nossos empresários se sentem motivados para atravessar a fronteira e se instalar lá do outro lado, como
eu conheço, em Santa Helena, vários empresários
brasileiros, como conheço também em Lethem.
Então, na verdade o Brasil ainda não acordou
para a nossa faixa de fronteira. E veja, acho que é um
dos países que tem a maior faixa de fronteira do mundo, não só em extensão quanto em largura. São 16 mil
quilômetros de extensão e 150 quilômetros da linha de
fronteira para dentro do País. Então, é uma faixa imensa que tem, além dessas 28 cidades gêmeas, outras
cidades que não são gêmeas, mas que sofrem mais
até, porque estão num isolamento total.
Então, entendo que é um projeto muito importante, aprovado, portanto, agora, pela Câmara e pelo
Senado – pela Câmara, duas vezes, já que teve que
voltar do Senado para lá –, e espero que não só seja
rapidamente sancionado como também, o que é mais
importante, rapidamente implantados os free shops,
as lojas francas.
Também não adianta, como costumo dizer, ficarmos com a coisa no papel, já que se trata de um projeto
autorizativo, é verdade. Quer dizer, o Poder Executivo
só vai implantar quando achar conveniente e quando
tiver, vamos dizer assim, as condições de fazê-lo.
A mesma coisa, Senadora Ana Amélia, é um projeto meu, autorizativo, que está há seis anos na Câmara,
que finalmente foi pautado para ser votado hoje, que
é o projeto que autoriza criar um colégio militar lá na
capital do meu Estado, Boa Vista, em Roraima, e outro
colégio militar na cidade de Rio Branco, no Estado do
Acre. Portanto, um colégio militar no extremo norte do
Brasil e outro colégio militar no extremo oeste do País.
Mais do que justo, tanto do ponto de vista estratégico,
de defesa, como também de dar oportunidade àqueles jovens de terem um ensino de qualidade, porque,
na verdade, os colégios militares de todo o Brasil são
altamente bem avaliados, e é muito importante que se
dê essa oportunidade.
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Eu fiquei triste porque, depois de ter conseguido
negociar que esse projeto entrasse na pauta – e estava hoje na pauta –, infelizmente, por falta de acordo com relação até ao Orçamento, houve a queda
da sessão por falta de quórum e, portanto, o projeto,
embora pautado, vai ficar para ser votado no próximo
esforço concentrado da Câmara dos Deputados, que
deve ocorrer logo após o primeiro turno das eleições.
Mas, de qualquer forma, avançamos. O ruim
é como estava. O Senado aprova uma matéria, que
chega à Câmara e fica lá por circunstâncias, aliás,
não muito compreensíveis. Por exemplo, no caso dos
colégios militares, a Câmara passou a entender, de
certo ponto para frente, que não poderíamos aprovar
projetos autorizativos.
Ora, mas tem toda uma jurisprudência de leis
autorizativas aprovadas pela Câmara e pelo Senado.
Tem aí a Universidade Federal de Roraima, a Escola
Técnica de Roraima, que hoje é o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, leis de minha autoria, autorizativas, que foram aprovadas e implantadas,
como a Universidade do Amapá e tantas outras.
Então, de repente, a Câmara começou a entender,
diferentemente do que entende o Senado, que não pode
haver lei autorizativa. Felizmente, o Deputado Marco
Maia, Presidente daquela Casa, quebrou, restaurou,
eu diria assim, esse entendimento e conseguiu aprovar esse projeto dele, com relação aos free shops, e
agora, portanto, abriu caminho para o meu projeto do
colégio militar, lá em Roraima, relatado aqui pelo Senador Tião Viana, na época. Ele apresentou a emenda, um substitutivo, incluindo a cidade de Rio Branco
também como beneficiária de um colégio militar, o que
eu achei muito justo, tanto que o Senado aprovou com
rapidez. E agora vejo, com satisfação, que estamos,
digamos, como se diz no popular, na boca do forno
para ver, realmente, isso ficar pronto.
Espero que realmente, no próximo esforço concentrado da Câmara dos Deputados, esse projeto seja
votado e, com isso, o meu Estado e o Estado do Acre,
hoje governado pelo ex-Senador Tião Viana, possam
contar também com um colégio militar.
E aí, evidentemente, aprovada a lei, o Poder Executivo, depois de discutir com a área de defesa e com
a área econômica, vai ver o momento de instalar esses
colégios militares. Espero até que seja relativamente
rápido, como foi a Universidade Federal de Roraima,
que foi de fato implantada em cerca de quatro anos,
através de uma Mensagem do Presidente Sarney, que
instituiu o seu quadro técnico, administrativo e docente.
Mas vejo que V. Exª deseja fazer um aparte. Eu
terei muito prazer em ouvi-lo, embora esteja falando
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no horário da Liderança. Com a compreensão da Presidente, terei muita honra em ouvi-lo.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
agradeço a V. Exª. Eu queria fazer também uma referência, Senador Mozarildo Cavalcanti, ao projeto de
lei, aprovado ontem na Câmara, dos free shops. V. Exª
já abordou essa questão aqui. Veja só que coincidência: V. Exª foi relator dessa matéria no Senado, assim
como a Senadora Ana Amélia também fora relatora
nesta Casa. De sorte que eu queria dizer que é um
projeto importante para o País. As nossas fronteiras,
certamente, precisam ser melhor vistas, porque, hoje,
o que se verifica é que não há uma política definida
de apoio para as fronteiras do Brasil. Um projeto como
esse, embora autorizativo – fica, portanto, a critério e
à mercê da vontade do Poder Executivo – é muito importante, porque traz a expectativa e a esperança de
que possamos, amanhã, ter uma solução para essa
questão. Eu queria saudar V. Exª e dizer que, no meu
Estado – sempre falo aqui –, temos a cidade de Guajará-Mirim, que também faz fronteira com a Bolívia, e
Costa Marques e, certamente, esse projeto trará para
essa região um impulso de crescimento e desenvolvimento muito grande. De sorte que, nesse ponto, eu
queria saudar V. Exª. Trata-se de um projeto no qual
nós, da Região Norte e creio que do País inteiro – do
Sul, a Senadora Ana Amélia trouxe aqui, diversas vezes, essa preocupação à Casa –, sem dúvida nenhuma, temos uma esperança muito grande. Só espero
que o Executivo vença as amarras impostas pela própria Receita Federal, no sentido de permitir que esse
projeto seja implantado o mais rápido possível. Cabe-nos, evidentemente, como Parlamentares, também
fazer gestão junto ao Governo Federal, para que isso
ocorra o mais rápido possível. Portanto, está de parabéns V. Exª pelo pronunciamento que faz nesta tarde.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. E já que V.
Exª tocou nesse ponto, realmente, é meio difícil de
compreender por que razão a Receita Federal resiste ou resistia ou poderá resistir a essa questão. Ora,
perderíamos impostos que estamos cobrando? Não,
ao contrário. Estamos perdendo dinheiro que está indo
para o país vizinho. Estamos perdendo mão de obra,
também, portanto, perdendo dinheiro na geração de
empregos, e sob todos os aspectos. Empresas que
poderiam se instalar do nosso lado brasileiro vão se
instalar do outro lado. Eu acho que, se fizermos a conta
– eu não sou economista –, o Brasil só sairá ganhando com isso aí.
Acho que há, sim, espaço, como disse V. Exª,
para que sensibilizemos o Poder Executivo, notada-
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mente a área da Fazenda, da Receita, e possamos
instalar o projeto.
Senadora Ana Amélia, com muito prazer, eu ouço
V. Exª que, como eu, foi relatora desse projeto no Senado – aliás, eu diria que foi a grande batalhadora e
mobilizadora para que esse projeto fosse rapidamente aprovado.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Senador Mozarildo, pela concessão do aparte. Também
agradeço ao Presidente Anibal Diniz, que entendeu,
apesar de a manifestação de V. Exª ser pela Liderança do PTB e não assegurar aparte, a relevância do
assunto, bem lembrado pelo Senador Tomás Correia.
Surpreendentemente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
quando nós desenhamos esse mapa, através até do
especialista Gilmar Pastorio, que elaborou a essência do projeto do Deputado Marco Maia, falamos em
28 cidades gêmeas. Na verdade, são mais de 30 cidades gêmeas. Apresentei, no plenário do Senado,
o relatório pela Comissão de Assuntos Econômicos,
para viabilizar a rapidez na tramitação desse projeto,
que passou a ser um grande anseio e uma enorme
expectativa de toda a fronteira brasileira. O projeto foi
visibilizado através do trabalho de V. Exª na Comissão
de Relações Exteriores e de muitas manifestações no
plenário, antes que tivesse sido aprovado, pela relevância de um tema levantado no Rio Grande do Sul.
São dez Municípios que compartilham, uma hora, com
a fronteira uruguaia e, outra hora, com a fronteira argentina. A alteração que aconteceu no Uruguai, com
a instalação dos free shops, foi uma verdadeira revolução econômica. Como diz V. Exª, a nossa fronteira é
desguarnecida, abandonada, esquecida. Esse não é
um problema do Governo atual; é histórico. É histórico
esse abandono da fronteira. Esse empobrecimento do
lado do território brasileiro é uma tristeza. O Brasil teve,
numa época, um viço econômico, e aquela região era
importante. Havia boas estradas e tudo era bom comparativamente com o lado de lá. Hoje é exatamente o
oposto. O lado de lá avançou enormemente, e nós aqui
ficamos numa situação de empobrecimento assustador,
perdendo os empreendedores, porque as condições
para investir nos outros países é muito melhor. Isso foi
fruto de uma negociação intensa. V. Exª participou do
processo na Comissão de Relações Exteriores. O Deputado Marco Maia foi fundamental nesta Casa, junto
com o Líder Eduardo Braga, que também não mediu
esforços para essa negociação. No Amazonas, nós falávamos apenas em Tabatinga, mas, como lembrou o
Senador Eduardo Braga, há mais Benjamin Constant
e Atalaia – eu até fui conhecer esses Municípios; no
Estado do Amapá, do Senador Randolfe Rodrigues,
há Laranjal do Jari, um Município que também seria
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beneficiado pelo projeto. E no Mato Grosso do Sul,
apareceram mais dois Municípios trazidos pelo Senador Waldemir Moka. O próprio Senador Delcídio do
Amaral, que é do Mato Grosso do Sul, teve um trabalho também extraordinário na Comissão de Assuntos
Econômicos. Então, de fato, nós aqui, Senadores que
somos de fronteira, como Rondônia, do Senador Tomás Correia, e V. Exª, de Roraima, ficamos felizes que
tenha ocorrido tão rapidamente, o que prova que, quando há vontade política, as coisas acontecem. Vamos
torcer agora para que o Governo e o Poder Executivo
sejam rápidos também para a implementação, através
de uma regulamentação racional, que seja, Senador
Mozarildo, facilitadora para melhorar a qualidade de
vida dos habitantes da nossa fronteira, da sua Roraima, da Rondônia do Senador Tomás Correia, do Rio
Grande do Sul, e do Acre, do nosso Senadora Anibal
Diniz. Eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema, porque ontem foi festejada a aprovação na
Câmara dos Deputados. Parabéns, Senador Mozarildo!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Eu agradeço e digo que estamos todos nós
de parabéns.
Lembrou bem V. Exª. Aqui temos o Senador Tomás Correia, de Rondônia; V. Exª, do Rio Grande do
Sul; eu, de Roraima; o Senador Anibal Diniz, do Acre.
Todas as regiões, praticamente, do Brasil, com exceção do litoral, estão bem atingidas, atingidas positivamente por esse projeto. E se complementarmos com
o dos colégios militares e, mais ainda, com o Projeto
aprovado na Subcomissão Permanente da Amazônia
e da Faixa de Fronteira que institui uma política permanente de desenvolvimento e defesa da Amazônia
e da faixa de fronteira, vamos passar a ter um novo
momento neste País, em que a faixa de fronteira e a
Amazônia vão passar a ser olhadas de frente e não
de costas, como hoje acontece.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Não se encontra presente.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg,
que está fazendo permuta comigo, pois seria minha vez.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em
primeiro lugar, Sr. Presidente, quero agradecer a gen-
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tileza de V. Exª e cumprimentar todos que nos honram
com suas presenças e visitam o plenário do Senado;
cumprimentar os telespectadores da TV Senado e os
ouvintes da Rádio Senado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Universidade de Brasília encerrou, na última semana, um disputado processo eleitoral para a escolha de seus dirigentes máximos, com a vitória da chapa formada pelo
Prof. Ivan Camargo, do Departamento de Engenharia
Elétrica, e da Profª Sônia Báo, do Instituto de Ciências
biológicas, com 51,46% dos votos ponderados de professores, alunos e servidores técnico-administrativos.
Ivan Camargo é o primeiro ex-aluno da UnB a assumir o cargo de Reitor. É se – e esperamos – após a
confirmação da Presidenta da República, já que será
encaminhada a lista tríplice pelo Ministério da Educação, mas é tradição, depois de um processo eleitoral,
a confirmação do primeiro lugar, que é o Reitor Ivan
Camargo. Mas, como eu dizia, o primeiro ex-aluno da
UnB eleito para o cargo de Reitor. Professor Doutor do
Departamento de Engenharia Elétrica, teve atuação
destacada em sociedades científicas, presidiu a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, participou do Conselho Superior da FAPDF – Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e editou a Revista Brasileira de Energia, além de publicar numerosos
trabalhos científicos e orientar alunos de graduação e
pós-graduação. Na Administração Pública, foi superintendente de regulação dos Serviços de Distribuição e
assessor da Diretoria da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL).
A Vice-Reitora eleita, a Profª Sônia Báo, do Instituto de Ciências Biológicas, terminou seu doutorado
em biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
é pesquisadora 1B do CNPq e desenvolve trabalhos
de nível internacional na área de microscopia eletrônica e biotecnologia. Além de participar de sociedades
científicas, orientar alunos de mestrado e doutorado,
desde março de 2006 é Diretora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília.
Terminará, portanto, dentro de algumas semanas,
a gestão do Magnífico Reitor José Geraldo de Souza
Júnior, que com competência promoveu uma grande
expansão da Universidade de Brasília, por meio do
Reuni, a expansão da pós-graduação e a implantação de cursos de educação a distância, dentre vários
outros avanços.
Quero aqui registrar, cumprimentar o Reitor José
Geraldo, seu Vice-Reitor João Batista e toda a equipe,
todos os decanos dessa gestão da Universidade de
Brasília, que cumpriram um papel importante nessa fase
de transição por que passa a Universidade de Brasília.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Senador Rodrigo Rollemberg, permita-me anunciar a
presença dos alunos do 9º ano do Sesc Cidadania de
Goiânia, que se encontram aqui nas galerias do Senado.
Sejam todos muito bem-vindos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria
poder recebê-los aqui no plenário do Senado Federal,
Casa do povo.
Portanto, o novo Reitor eleito, Sr. Presidente, junto
com a Vice-Reitora, tem um grande desafio em torno
de construir um projeto de universidade da UnB para
o século XXI, superando todas as diferenças eleitorais,
unificando a Universidade de Brasília. É preciso agora
avançar em um projeto comum capaz de responder
à pluralidade que deve caracterizar uma instituição
acadêmica.
Nesse processo, no nosso entendimento, três desafios parecem fundamentais para a Universidade de
Brasília: a qualificação acadêmica do ensino, da pesquisa e da extensão; a promoção do desenvolvimento
científico e tecnológico e a produção de inovações tecnológicas; e a sustentabilidade da própria instituição e
do desenvolvimento do País.
O primeiro grande desafio é o da qualificação
acadêmica do ensino, da pesquisa e da extensão
oferecidos pela UnB. A UnB é uma universidade que
nasceu sob o signo da vanguarda, da ousadia. E o que
esperamos da UnB é que ela esteja sempre no topo
das universidades brasileiras, como uma universidade moderna, uma universidade inquieta, um grande
centro de produção de conhecimentos, de difusão de
conhecimentos e um grande centro formador de profissionais qualificados.
Sabemos que a expansão propiciada pelo Reuni
trouxe inúmeras oportunidades para as universidades
federais, mas também multiplicou expressivamente as
necessidades e demandas dos dissentes e professores.
Apenas nos últimos cinco anos a UnB dobrou de
tamanho em número de professores e alunos. Foram
criadas unidades em três cidades do Distrito Federal:
Planaltina, Gama e Ceilândia, além dos polos de extensão em outras cidades.
Além disso, ampliou o número de vagas em cursos
presenciais de graduação. Ao todo são quase 8.500
novas vagas, o que fez dobrar o número de alunos
matriculados em cursos presenciais.
O crescimento também trouxe mais alunos em
situação de vulnerabilidade social, que reivindicam,
dentre vários pontos, o aumento da oferta de bolsas
moradia e permanência. Existem também graves problemas de infraestrutura na UnB, que requerem a conclusão de obras e construção de novos espaços e a
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reforma de estruturas desgastadas, entre as quais gostaria de citar o Centro Olímpico, o Hospital Universitário
e a monumental obra de Oscar Niemeyer, o Instituto
Central de Ciências (ICC), conhecido como Minhocão.
Mas, ao lado desses problemas, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, impõe-se a tomada de decisões
políticas para enfrentar os desafios dos novos tempos.
É chegada a hora de se pensar na reforma do
atual projeto de gestão da Universidade, de modo a
torná-la mais moderna e menos burocratizada e realizar investimentos que se traduzam na qualidade da
formação dos alunos, futuros profissionais essenciais
para o País, na preparação dos servidores técnico-administrativos e nas atividades científicas desenvolvidas
pelos pesquisadores.
Entre as estratégias de enfrentamento da crise,
será fundamental, por exemplo, uma maior integração
entre graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.
As atividades em sala de aula são complementares às
desenvolvidas em torno da pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Assim, a interdisciplinaridade
pode tornar-se prática cotidiana, essencial ao avanço
institucional.
A extensão precisa ser valorizada e assumida pela
Universidade com o mesmo patamar que têm o ensino
e a pesquisa porque representa um grande elo com a
comunidade. Muito mais que um retorno da universidade à sociedade, a extensão permite uma troca de
saberes que enriquece o saber acadêmico e qualifica
os saberes da comunidade. É uma via de mão dupla,
com trânsito assegurado à comunidade académica,
que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico.
Defendemos uma extensão mobilizadora, inovadora, não uma extensão clientelista; uma extensão que
produza novos saberes na relação do conhecimento
acadêmico com o conhecimento produzido pelo povo
na sua luta pela sobrevivência.
Ainda hoje, tive oportunidade de proferir uma
palestra na Universidade de Brasília, por ocasião da
Semana de Mecatrônica, e disse da importância que
penso que tem a Universidade de Brasília como universidade pública, no sentido de promover um grande programa de extensão tecnológica para micro e
pequenas empresas no Distrito Federal e em toda a
nossa região metropolitana. Esse fluxo que estabelece a troca de saberes acadêmico e popular terá como
consequência a produção de conhecimentos sintonizados com a realidade brasileira, a democratização do
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da universidade.
Não poderia deixar aqui de mencionar a importância do Cespe, que nasceu e cresceu inteiramen-
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te dentro da UnB, e, depois de realizar centenas de
grandes concursos e de selecionar quadros para os
mais importantes cargos públicos do Estado brasileiro,
implantou critérios de excelência em avaliação amplamente reconhecidos em todo o País.
E saúdo todos que nos visitam no plenário do
Senado neste momento, mais um grupo que nos honra
com sua presença.
Importante registrar que o Cespe não é apenas
uma instituição realizadora de concursos. Hoje, o Cespe também desenvolve pesquisas sobre as melhores
formas, os melhores métodos de selecionar os melhores quadros para a Administração Pública brasileira.
Tenho convicção de que os novos gestores da
UnB dedicarão grande atenção para que o Cespe possa
continuar a contribuir com a competência e eficiência
habituais para o aperfeiçoamento dos processos seletivos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.
O segundo grande desafio diz respeito ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. A
UnB é o maior centro de pesquisas da Região Centro-Oeste, com dezenas de cursos de mestrado e doutorado e milhares de pesquisadores, professores e alunos de pós-graduação e iniciação científica. É preciso
facilitar o acesso aos recursos materiais e financeiros
disponíveis no Brasil e no exterior para a pesquisa e
formação de professores. É preciso criar na Universidade uma estrutura de apoio à pesquisa, para que a
energia que é hoje despendida pelos pesquisadores
na administração de projeto seja efetivamente gasta
na busca de novos conhecimentos.
A UnB também deve liderar o processo de interação entre a comunidade científica, os produtores de
tecnologia e as empresas sediadas no Distrito Federal,
no Centro-Oeste e, por que não dizer, em todo o Brasil,
compartilhando laboratórios, utilizando os benefícios
da legislação federal e contribuindo para aprimorar a
legislação local.
Tivemos um grande avanço com a aprovação
da Lei de Inovação, mas precisamos criar uma cultura
de inovação no País, um ambiente de inovação, que
permita uma interação cada vez maior da universidade com o setor produtivo, a universidade produzindo
conhecimentos e contribuindo para a produção de inovação em produtos e processos dentro das empresas.
Com efeito, a UnB tem papel fundamental na extensão tecnológica, voltada prioritariamente para micro
e pequenas empresas, com ganhos significativos na
capacitação de quadros para a gestão e o desenvolvimento tecnológico. Tais ações têm grande repercussão nos processos e produtos produzidos em Brasília,
agregando qualidade e valor à produção local. Sugiro
que o CDT – Centro de Apoio ao Desenvolvimento
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Tecnológico da UnB, instituição que tem mais de 25
anos de experiência acumulada nesses setores, seja
ainda mais apoiado e valorizado.
Reafirmo aqui a importância das tecnologias assistivas, voltadas para a inclusão social, lembrando que
a UnB tem desenvolvido um trabalho consistente em
diversas áreas, como, por exemplo, o trabalho pioneiro
e inovador voltado para a educação de surdos, ou diversas pesquisas que estão em andamento no Centro
de Desenvolvimento Sustentável (CDS).
Devo destacar também a importância da implantação dos Parques Tecnológicos de Brasília, que imprimirá
maior empreendedorismo à vida acadêmica, propiciando
condições permanentes de inovação em diversas áreas
do conhecimento e dará grande impulso à economia do
Distrito Federal e do Centro-Oeste. Nesse sentido, tenho
certeza de que os Professores Ivan Camargo e Sônia
Báo, parceiros de primeira hora desse sonho, darão
grande contribuição para que seja realizado.
Refiro-me especificamente e inicialmente a dois
parques tecnológicos, o Parque Tecnológico Capital
Digital, que se arrasta há muitos anos e, sem dúvida
alguma, precisa contar com a colaboração efetiva da
Universidade de Brasília, que tem na área da tecnologia
da informação uma das suas áreas mais avançadas.
Também me refiro ao Parque Tecnológico de
biotecnologia, uma grande vocação da nossa cidade
que sedia cinco centros da Embrapa; a uma sede da
Fiocruz; à própria Universidade de Brasília, que tem
uma grande tradição em biotecnologia; à Universidade
Católica, unindo comunidade acadêmica e setor produtivo, para investir nessa área, que é fronteira do conhecimento, unindo biotecnologia com nanotecnologia,
produzindo uma verdadeira revolução na economia do
Distrito Federal e de toda a região.
Como terceiro desafio estão o desenvolvimento
humano e a sustentabilidade. Impossível pensar em uma
universidade do século XXI que não esteja comprometida
com o desenvolvimento humano e não seja espaço de
criação e promoção de sustentabilidade. A UnB foi pioneira na implantação de uma política de cotas raciais e
o Prof. Ivan Camargo, como Decano de Graduação, foi
quem implantou a novidade. Hoje a UnB se destaca por
incluir, em cursos de graduação e pós-graduação, indígenas e pessoas com deficiência – o que constitui uma
grande contribuição para o País, no sentido de oferecer
educação de qualidade para grupos que historicamente
permaneceram à margem das oportunidades. E certamente criará, nos próximos anos, condições para que
alunos que vêm da escola pública no novo sistema de cotas tenham acesso à formação profissional de qualidade.
A sustentabilidade da universidade implica a ambientalização de currículos, da gestão e dos espaços
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construídos, assim como ações efetivas nos campi,
por meio da minimização dos impactos ambientais
gerados pela instituição, a destinação adequada para
os diversos tipos de resíduos gerados, a diminuição
do consumo, o uso racional da água e da energia e a
utilização de critérios sustentáveis para a aquisição de
bens e serviços. Essas ações certamente influenciarão o modo de viver dos alunos e terão consequências
para o Distrito Federal e para o País.
É importante também registrar o papel da Universidade de Brasília na formulação de políticas públicas como
universidade colocada no centro do País. Na Capital do
País, a UnB, tem uma responsabilidade muito grande
na formulação de políticas locais, regionais e nacional.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mais do que
nunca, torna-se imperativo voltar à experiência milenar
que entende a universidade como espaço integrador da
pluralidade do conhecimento. Em tempos de acelerado desenvolvimento técnico e de aplicação da ciência
à vida social, este impulso será vital para nosso País,
frente à iminência da forte crise econômica, que já assola o resto do mundo, do esgotamento de recursos
naturais e da obsolescência das estruturas urbanas.
A Universidade de Brasília, que sempre esteve à
frente do seu tempo, inovadora em aspectos acadêmicos e pedagógicos, moderna em suas concepções e,
acima de tudo, com educadores de forte espírito crítico, terá todas as condições, tanto em sua dimensão
local, quanto nacional, de dar o salto de que precisa
na relação de abertura para a sociedade e para o desenvolvimento do País.
Quando o saudoso Darcy Ribeiro dizia que uma
universidade deveria existir como projeto, como utopia,
antes de existir como fato, falava na verdade que a cidade não precisava apenas de uma casa de ciências
ou de um espaço de formação. Precisava de mais, precisava daquilo que o próprio Darcy denominou “Casa
do Espírito”, ou seja, a casa de todo o saber humano.
Uma casa de saberes e fazeres, que fosse além dos
limites da ciência para inovar em reinvenção da realidade, polo de irradiação cultural e intelectual, comprometida com um diálogo profundo com a sociedade.
Tínhamos ali um projeto marcado pelo compromisso social, no qual universidade e comunidade estavam juntas em prol de um projeto autônomo de nação,
que nos ajudasse a superar os impasses para o desenvolvimento humano e sustentável, que fosse mais
do que uma instituição de ensino, mas uma instituição
de civilização, como tão bem definiu Darcy Ribeiro.
Uma instituição que nasceu da aliança profunda
entre universidade e comunidade pode fazer desta
aliança um caminho de renascimento, de soluções
criativas para a cidade. Estou certo de que a universi-
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dade já está neste caminho e que avançará ainda mais,
porque tem todo o potencial, a estrutura e a vontade
para continuar a avançar.
Quero, como coordenador da Bancada do Distrito
Federal no Congresso Nacional, manifestar o nosso
compromisso com a Universidade de Brasília.
Parabenizo, aqui, o Reitor e o Vice-Reitor que deixam neste momento o cargo, na figura do Reitor José
Geraldo. Cumprimento e felicito o novo Reitor, Ivan Camargo, e a nova Vice-Reitora, Sônia Báo. Desejo muito
sucesso. Contem com a Bancada do Distrito Federal.
O Brasil espera muito da Universidade de Brasília.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado Senador Rodrigo Rollemberg.
Felicitamos a presença dos alunos do 3º ano do
Colégio Militar de Anápolis, Goiás. Sejam todos muito
bem-vindos ao Senado da República!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa os Senadores Alfredo Nascimento e Gim Argello, como membros titulares, e os
Senadores Eduardo Amorim e João Vicente Claudino,
como membros suplentes, para integrarem a Comissão
Mista Especial destinada a elaborar, em sessenta dias,
os projetos de lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na Emenda
Constitucional nº 69, de 2012, nos termos do Ofício
nº 134, de 2012, do Bloco Parlamentar União e Força.
O Ofício vem assinado pelo Senador Gim Argello,
líder do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 134/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta
ao Of. nº 1.819/2012-SF, datado de 13 de setembro de
2012, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, nos termos regimentais, pelo Bloco Parlamentar União e Força
os Senadores Alfredo Nascimento e Gim Argello, como
membros Titulares e os Senadores Eduardo Amorim
e João Vicente Claudino como membros Suplentes,
para integrarem a Comissão Especial Mista destinada
a elaborar, em 60 (sessenta) dias, os projetos de lei necessários a adequação da legislação infraconstitucional
que concerne a Defensoria Pública do Distrito Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) –
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Comunicamos a V. Exª a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado: Presidente Senadora Ana Rita,
Vice-Presidente Deputado Cláudio Puty, Relator Deputado Sandro Mabel, Relator Revisor
Senador Tomás Correia.
Respeitosamente, Senador José Pimentel,
Presidente Eventual, e Senadora Ana Rita,
Presidente.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 1/MPV574-2012
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senadora Ana Rita
Vice-Presidente: Deputado Cláudio Puty
Relator: Deputado Sandro Mabel
Relator Revisor: Senador Thomas Correia
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual. – Senadora Ana Rita, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) –
Comunicamos a V. Exª a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 575, de 7 de agosto de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte
resultado: Presidente Deputado Assis Carvalho,
Vice-Presidente Senador Anibal Diniz, Relator
Senador Sérgio Souza, Relator Revisor Deputado João Magalhães.
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual, e Deputado Assis Carvalho, Presidente.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 1/MPV575-2012
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 575 de 7 de agosto de 2012 em reunião
realizada nesta data com, o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Assis Carvalho
Vice-Presidente: Senador Aníbal Diniz
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Relator: Senador Sérgio Souza
Relator-Revisor: Deputado João Magalhães,
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual. – Deputado Assis Pimentel
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os expedientes vão à publicação.
E, agora, com a palavra o Senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs.
Senadores, Senadora Ana Amélia, Senador Cidinho,
Senador Vital do Rêgo, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado e rádio-ouvintes da Rádio
Senado, pretendo abordar aqui hoje no Senado da República o tema referente às desigualdades regionais.
Esteve ontem em meu Estado o Ministro Fernando Bezerra, da Integração, quando esse tema foi abordado. Lá temos um simpósio debatendo também essa
questão – no qual o Governo do Estado, na pessoa do
Governador Confúcio Moura, está promovendo amplo
debate sobre as questões relativas às desigualdades
regionais –, que tem à frente da Secretaria da área
Cira Moura. Esteve presente no evento a Secretária
Marinha Raupp. Naquele conclave estiveram presentes várias autoridades.
Mas o que se discute hoje no Brasil e a preocupação maior é que as dificuldades regionais cada vez
se acentuam mais, e não há uma política tributária adequada, visando corrigir estas distorções. Ao contrário, o
que se verifica, a cada passo, é exatamente o oposto.
Constata-se que no Brasil, estranhamente, no
setor energético, por exemplo, os Estados geradores
de energia não recebem o ICMS decorrente da comercialização da energia produzida. Quem recebe, quem
fatura é exatamente o Estado consumidor.
O Estado de Rondônia tem hoje duas grandes
usinas em fase de conclusão: as usinas de Santo Antônio e Jirau. E constatamos, infelizmente, que essas
duas grandes usinas, importantes para o desenvolvimento do nosso Estado, não recebem um centavo de
ICMS da energia produzida por essas duas grandes
hidroelétricas.
Toda a receita decorrente do ICMS vai para o
Estado São Paulo, que já arrecada 34,6% do ICMS
do Brasil, 34,6% vão para o Estado de São Paulo e
nós de Rondônia ficamos com toda consequência negativa, a parte negativa das hidroelétricas fica para o
Estado: fica o desemprego, ficam as questões sociais
decorrentes exatamente do desemprego, decorrentes
da falta de estrutura da máquina pública para atender
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o volume de pessoas que para lá se dirigiram. Um
exemplo é o hospital de Porto Velho, João Paulo II. O
pronto-socorro já foi motivo de matéria publicada em
toda a mídia nacional, na qual mostravam pessoas deitadas pelo chão, decorrentes da superpopulação, em
razão de uma população rápida que chegou a ocupar
o nosso Município em decorrência das construções
das duas usinas.
Muito bem! A falta de escola, a falta de infraestrutura, toda essa consequência também fica para o Estado de Rondônia, mas o ICMS vai limpinho, de graça,
para o Estado de São Paulo. Mas nós não podemos
concordar com isso. Não podemos falar em política de
combate às desigualdades regionais se continuamos
com a política tributária totalmente impositiva, favorecendo sempre os grandes centros, Senador Cidinho.
E V. Exª, que é do Estado de Mato Grosso, também
sofre essas mesmas consequências.
Então, hoje eu estou vindo aqui discutir esse
tema. Mostrar que nós no Congresso Nacional não
podemos concordar com essa política de concentração de riqueza para os Estados grandes.
Sabemos que São Paulo tem um poder político
muito grande, muito maior do que toda a Região Norte.
Nós da Região Norte somos na Câmara Federal apenas 65 Deputados Federais; São Paulo, que territorialmente é apenas do tamanho do Estado de Rondônia,
tem 70 Deputados Federais.
Ora, a Região Norte representa dois terços do
Território nacional; temos na Região Norte apenas 65
Deputados Federais, contra 70 Deputados Federais
só de São Paulo.
Mas alguém poderá dizer: “Mas o equilíbrio da
Federação é feito pelo Senado. É o Senado que representa os Estados.” Mas, no regime bicameral, onde
temos Câmara e Senado, é um pouco falso pensar
dessa forma, porque tudo o que passa no Senado terá
que passar na Câmara dos Deputados. O que se vota
no Senado será votado também pela Câmara. Se a
Câmara não aprovar, não adianta, porque não passa.
Então, o equilíbrio da Federação não é bem assim.
Nós temos um arremedo de equilíbrio. Não é equilíbrio.
Então, Sr. Presidente, eu queria aqui transmitir
essa preocupação do Estado de Rondônia. Verifica
que pouco se faz para combater essa desigualdade.
No seminário, ontem, promovido pelo Governo
do Estado e pelo Ministério da Integração, com o Ministro Fernando Bezerra, que nos honrou com a sua
ilustre presença no nosso Estado, viu-se que discutir,
combater as desigualdades regionais sem se pensar
numa política tributária que respeite os pequenos Estados é absolutamente desnecessário e insuficiente.
Nós precisamos ter uma política tributária na qual,
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efetivamente, seja garantida a parcela necessária à
sobrevivência dos pequenos Estados. Sabemos que
as desigualdades existem, as desigualdades sociais,
entre classes sociais, mas os Estados também, as
Regiões brasileiras vêm sofrendo uma desigualdade
galopante e à vista a cada instante.
De sorte que hoje eu queria aqui trazer esta
preocupação: nós geramos energia em Rondônia,
geramos riqueza, geramos energia para a indústria
do Estado de São Paulo, porque toda a energia do
Estado de Rondônia vai para São Paulo, não vai para
outro Estado, vai para São Paulo. E nós ficamos com
as consequências negativas, embora também haja as
consequências positivas, importantes, mas nós ficamos com as consequências negativas do subproduto
do desenvolvimento, que é a questão social a que aqui
me referi, e São Paulo recebe limpo, sem despesa
quase nenhuma, todo o ICMS da mercadoria elétrica,
do produto elétrico que nós produzimos no Estado de
Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Tomás Correia...
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Permita-me interromper o pronunciamento de V. Exª
para anunciar a presença dos alunos do 3º ano do Colégio Militar de Anápolis, que recebem as boas-vindas
da Mesa e os cumprimentos. Sejam todos bem-vindos.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Também saúdo os estudantes de Anápolis, uma
belíssima cidade aqui perto de Brasília. E que levem
a preocupação dessas desigualdades para Anápolis.
Certamente, Goiás também é vítima das desigualdades regionais.
Sr. Presidente, a mudança que aventamos nos
parece profundamente imbuída daquilo que se convencionou chamar, no Direito Tributário, de “vetor axiológico
da justiça fiscal”, uma vez que jaz impregnada de nítido
intuito compensatório, pois é o Estado produtor que
sofre os efeitos, não raramente perniciosos, do processo de produção energética. O processo de produção
de energia no Brasil pelo sistema de hidrelétricas traz
consequências ambientais e sociais seriíssimas para
os Estados produtores de energia. Por isso mesmo,
precisa ter compensações efetivas ou, pelo menos,
ter direito de receber os tributos correspondentes à
energia que distribui.
Tais efeitos – reitere-se – normalmente apresentam conteúdo social, ambiental e, sobretudo, econômico, na medida em que, uma vez terminadas as
grandes obras infraestruturais no Estado produtor da
energia, como no caso da construção de hidrelétricas,
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o governo e a economia locais passam a arcar com
os pesados custos do desemprego provocado pelo fim
das atividades de engenharia e de serviços, surgidas
em razão das necessidades criadas no gerenciamento
das obras públicas.
Entre os cidadãos de Rondônia, Estado cujos
interesses me cabe defender no Parlamento, avulta a
preocupação com o deletério impacto decorrente do
fim das obras para a construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.
Isso irá afetar drasticamente milhares de trabalhadores e famílias envolvidas no esforço para construir
as hidrelétricas. Entendemos que nossos concidadãos
merecem o amparo da sociedade e do Estado, já que o
seu esforço laboral representa a edificação de um novo
Brasil, revigorado em seus meios materiais de realização do bem comum e em suas perspectivas de futuro.
Testemunhamos, no curso recente de nossa história, que o consumo de eletricidade acabou por se
converter em uma das principais fontes de receita tributária dos governos estaduais.
Tendo em vista a crescente importância da arrecadação do ICMS sobre energia para os Estados
federativos, parece-nos da maior importância para o
Brasil o permanente repensar de nossas estratégias
de realização de conceitos como os de justiça fiscal e
de bem comum, uma vez que a correta distribuição das
receitas tributárias está na base do esforço brasileiro
para a construção de uma sociedade democrática e
livre, naturalmente apta a elevar seus padrões de justiça, solidariedade e liberdade, inclusive pela redução
das discrepâncias sociais e regionais.
Vale lembrar, a esse respeito, que nossa democrática Constituição Federal estabelece, com límpida
clareza, o norte valorativo de nosso País através dos
seus princípios e objetivos fundamentais.
O estabelecimento formal de metas tão fundamentais afigura-se para o conjunto da sociedade brasileira como a real possibilidade de dias melhores. As
metas constitucionais apresentam-se – permitam-me
acrescentar – como a antevisão de um futuro promissor,
em que possamos todos nos irmanar na construção
de um país justo e igualitário, um país no qual o inaceitável abandono de nossas crianças, tão cotidianamente ocorrendo em nossas regiões mais pobres no
bojo nacional, pela tibieza de nossa realidade material,
represente chaga cicatrizada de um passado distante.
Entendemos, portanto, que o esforço contínuo
para a edificação de uma sociedade mais justa, fraterna
e igualitária implica, necessariamente, na repartição
mais equanime e aceitável das receitas tributárias aos
Estados federativos.
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A tarefa legislativa do Senado da República nos
insta a atuar na defesa da unidade federativa que aqui
representamos. Porém, temos a convicção de que a
visão de conjunto que resulta de nossas vivências
políticas e pessoais nos conduz à luta em prol dos interesses de todos os brasileiros mais necessitados, a
despeito de serem ou não eles nossos conterrâneos
mais próximos.
Desse modo, eu queria trazer, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o pleito que ora lhes apresento, no
sentido de possibilitarmos que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à
energia elétrica seja arrecadado no Estado produtor
do referido insumo, medida de interesse do Estado de
Rondônia, que represento nesta Casa.
Sr. Presidente, quero aqui dizer que pretendo
apoiar qualquer medida legislativa, nesta Casa ou na
Câmara dos Deputados, visando corrigir essa injustiça.
É absolutamente inaceitável que um Estado produtor
de energia receba apenas um subproduto do desenvolvimento, enquanto os tributos, as receitas, a riqueza
possam servir apenas para os Estados consumidores.
Essa é uma injustiça fiscal com a qual o Senado Federal, representante que é das unidades federativas,
jamais pode concordar.
Quero aqui dizer que, outras vezes, virei a esta tribuna mostrando a produção de energia de cada Estado
e o que cada um tem de receita decorrente do ICMS.
O Estado de São Paulo será o grande beneficiário de
uma obra que não lhe pertence, que pertence ao Estado de Rondônia, que pertence ao nosso povo, que
pertence à nossa gente. Por isso, o ICMS decorrente
da geração de energia elétrica deverá ficar para o nosso Estado, que é nosso, o nosso Estado de Rondônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT ‑
AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
Agora, com a palavra a 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 Anibal Diniz, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, servidores desta Casa, eu tenho, como
todos os colegas, Senadores e Senadoras, Deputados
e Deputadas, aproveitado essas sessões não deliberativas, esses períodos de sessões não deliberativas
para trabalhar nos Municípios na eleição municipal.
Já percorri até agora quase 130 Municípios no
Rio Grande do Sul, de um total de quase 500. Senador
Anibal Diniz, no seu Acre o número de Municípios é
bem menor do que no meu Rio Grande. As distâncias
são muitas, mas recompensadoras, porque entramos
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em contato com a realidade, ouvimos as demandas da
população em todos os setores, como as oportunidades de desenvolvimento; as questões relacionadas à
educação, à saúde financeira dos Municípios; a questão da segurança – muito presente –; a questão dos
aposentados. São demandas que nem sequer dizem
respeito à municipalidade, mas acabam ocupando a
nossa agenda política em função da relevância que
uma eleição municipal tem na vida do cidadão, afinal
é naquela cidade que a pessoa mora; que a pessoa
vive e convive; que os filhos estudam; que se trabalha;
que se é empreendedor; que se gera renda.
Por isso, a relevância de uma eleição municipal
tem características muito próprias, mas de novo está-se
vendo nessa disputa um desequilíbrio injusto, desleal,
inaceitável, Srs. Senadores, porque um prefeito pode
disputar a reeleição permanecendo no seu cargo, enquanto todos os outros concorrentes são limitados por
uma rigorosa legislação. Digo de cadeira que a Justiça
Eleitoral do meu Estado é zelosa, é exemplar no cumprimento da estrita determinação da letra legal, ou seja,
fiscaliza o pleito, e não há qualquer complacência com
a irregularidade na campanha eleitoral.
Porém, quando um prefeito disputa uma eleição
mantendo-se no cargo, ele cria uma condição privilegiada, comparativamente aos demais postulantes, que
acaba se revelando uma disputa desequilibrada, desleal
e injusta, porque nenhum outro partido ou candidato
tem condições de se nivelar nessa disputa.
O prefeito passa, no seu horário de expediente,
a ser o prefeito. Aí ele pode ir fazer uma inauguração,
porque ele está como prefeito, e, nos intervalos do almoço, ele passa a ser candidato, faz o seu proselitismo, e, à noite também, da mesma forma.
Já nenhum candidato, se for à inauguração de
uma área pública, estará correndo o risco de uma impugnação da sua candidatura. Veja só que um secretário municipal que queira disputar uma eleição tem de
se desincompatibilizar do cargo seis meses antes; ele
que é, digamos, um encaminhador da autorização de
uma despesa. Mas o chefe dele, que é o prefeito, não
se desincompatibiliza, ele fica no cargo.
Então, há uma incoerência no trato dessa questão, Senador Mozarildo. Já ouvi V. Exª falando outro
dia sobre essa matéria. Mais do que isso, um comunicador – e eu fui jornalista durante muito tempo – tem
de se desincompatibilizar se quiser disputar um pleito.
Ele não tem caneta, ele não tem poder de nomear, de
liberar recurso, não tem poder nenhum. É simplesmente porque se estabeleceria uma concorrência também
desleal ele ocupando um microfone ou tendo espaço
na televisão com os demais candidatos. Está certa a
lei, está correta a lei.
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Agora, veja: o prefeito que está no cargo e disputa a reeleição pode praticamente tudo; ele pode
praticamente tudo. Então, é por isso que, quando alguns governantes fazem uso das instituições públicas, governamentais, na tentativa de se reelegerem,
ocorre, sem dúvida, uma concorrência injusta e uma
competição desproporcional, desequilibrada em relação àqueles que não têm o mando, o poder do cargo
executivo, nem a caneta na mão quando, no exercício
da atividade pública, acumula a condição de Chefe do
Poder e de candidato.
Como eu disse, um secretário municipal, se quiser ser candidato, tem de se desincompatibilizar seis
meses antes. O mesmo ocorre em relação a um comunicador, um jornalista.
Os candidatos em desvantagem são prejudicados, porque eles não podem competir com o peso da
máquina pública, do controle do caixa e da gestão de
quem está à frente do Executivo, seja no Município,
seja no Estado, seja na Presidência da República.
Por isso, preciso do apoio dos Srs. Senadores e
Senadoras para discutir, analisar e, se possível, aprovar,
nesta Casa, uma Proposta de Emenda Constitucional
de minha autoria, que leva o nº 48, de 2012, para que
qualquer Presidente da República, governador de Estado ou prefeito municipal, deixe seus cargos com, no
mínimo, quatro meses de antecedência, quando disputar a reeleição ao mesmo cargo ou a outro cargo
público qualquer.
A Constituição Federal no Capítulo IV, que trata
dos Direitos Políticos, no seu § 6º, diz:
“§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o
Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.”
Defendo, portanto, a simples desincompatibilização, não a renúncia, com quatro meses para o mesmo
cargo eletivo. Extremamente razoável. Trata-se de uma
proposta no caminho da equidade e de uma disputa
leal, democrática e justa.
Em minhas andanças pela Região Sul e Centro-Oeste do Brasil, tenho percebido, após conversas com
muitos prefeitos, vereadores e eleitores, o quanto as
disputas políticas no Brasil, no caso das tentativas de
reeleição, ainda abrem brechas para eleições e campanhas eleitorais desequilibradas.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, somente no meu Estado, o Rio Grande do Sul, de 1.190
candidatos a prefeito, 73 vão tentar a reeleição no pleito
do próximo dia 7 de outubro. Somando os números de
candidaturas do meu Estado com as dos outros Esta-
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dos da Federação, são mais de 15.500 candidatos às
prefeituras, sendo que desse total 650 estão tentando a reeleição. Não importa que seja do meu partido,
a lei é para todos. E mesmo aqueles do meu partido
vão entender as razões dessa minha proposta. Ou
seja, entre 4% a 6% de todos os candidatos acabam
tendo uma vantagem superior e adicional na disputa
eleitoral continuando no cargo, como acontece hoje,
como a lei determina.
Como acredito em uma sociedade democrática,
em que o objetivo máximo é a busca do tratamento
igualitário para os desiguais, considero situação inaceitável, e não podemos compartilhar com essas desigualdades no nosso sistema eleitoral.
Defendo, portanto, que as eleições no Brasil, que
são vistas aos olhos do mundo como uma das mais
eficientes e modernas, também se modernize nesse
sentido, com uma disputa equilibrada e mais justa.
Pretendentes à reeleição já têm um ganho, pois a não
desincompatibilização os torna privilegiados, favorecidos nessa disputa.
O momento é mais que oportuno para debater
essa questão. Estamos às vésperas de mais um pleito
eleitoral para a escolha de prefeitos e vereadores e é
importante lembrar
O papel relevante que a Justiça Eleitoral tem tido
no sentido de coibir o mau uso da máquina pública e
as candidaturas duvidosas e irregulares, os chamados
fichas sujas que estão sendo banidos do mapa eleitoral.
É inegável que o Tribunal Superior Eleitoral e o
Ministério Público têm desenvolvido ações no sentido
de democratizar ainda mais as eleições no Brasil. As
campanhas para eleição de candidatos ficha limpa e
a disponibilização de informações sobre recursos das
campanhas dos candidatos na Internet são mais uma
prova de que estamos caminhando nesta direção.
A minha proposta, neste contexto, Sr. Presidente, viria apenas complementar neste caminho e ajudar
no propósito democrático, justo e de mais igualdade
numa disputa eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senadora Ana Amélia, permita-me interromper
o pronunciamento de V. Exª para dar boas vindas aos
nossos visitantes dos Estados do Rio Grande do Sul
e Paraná.
Sejam todos muito bem-vindos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Que bom
que o senhor me interrompe para saudar conterrâneos
meus. Espero que entre eles alguns eleitores que tenham votado em mim. Muito obrigada pela disposição
e pelo carinho. (Palmas.)
Quero agradecer a visita ao nosso Senado Federal, tenho muito orgulho de representar o Rio Grande
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do Sul nesta Casa. Agora que vocês estão nos visitando, vocês têm a oportunidade de ver as diferenças
do nosso imenso e gigantesco trabalho.
Enquanto nosso Estado está debaixo de água,
com chuva, com granizo, com temporal, aqui estamos
em pleno período de seca. Não se esqueçam de tomar
muita água, conforme os médicos recomendam; estamos em período de muita seca e temperatura elevada.
Encerrando essa minha manifestação, sobre a
questão eleitoral, a PEC que trata da desincompatibilização, eu queria aproveitar a presença da visita dos
nossos queridos conterrâneos gaúchos, que são turistas visitando o Congresso, para fazer um pequeno
relato aqui no tempo que me resta, Sr. Presidente, do
que está acontecendo no Rio Grande do Sul, após a
chuva de granizo que danificou mais de 2.500 casas
na noite desta terça-feira.
A prefeitura de Porto Lucena, na região noroeste
do meu Estado, no Rio Grande do Sul, decidiu decretar
situação de emergência no dia de hoje. A documentação sobre os estragos já foi encaminhada à sede da
Defesa Civil estadual, em Porto Alegre. Além das casas, o sistema de abastecimento de luz, água e telefonia foram prejudicados pelo temporal, os prédios da
prefeitura e da brigada militar foram afetados, carros
também sofreram prejuízos com a queda de grandes
pedras de granizo. As perdas chegam a 100% nas lavouras de trigo e 60% na de milho.
No norte do Estado também foram verificados
diversos estragos pelo temporal. Em Espumoso, uma
das cidades mais atingidas na região, mais de 60% da
população, de 15,4 mil habitantes, teve as casas danificadas depois da forte chuva com granizo. A prefeitura
deve encaminhar ainda hoje o laudo de prejuízos para
a Defesa Civil: “Estamos fazendo o levantamento porque vai chover e três pessoas já caíram dos telhados
de casa tentando consertar os buracos nas telhas”,
revelou o Prefeito Zenildo Signor Neto.
O estoque de lonas do município já acabou e o
município está solicitando ajuda às cidades vizinhas
para suprir a necessidade dos moradores. Mais de 250
pessoas estão em uma lista de espera para receber
o material.
Em Ernestina, onde segue chovendo, mais de
200 casas foram destelhadas, grandes árvores foram
arrancadas e mais de 40 postes de luz caíram nas
ruas. O reservatório de água do município caiu de
uma altura de 30 metros e por isso a população está
sem abastecimento. A luz foi cortada e a telefonia não
está funcionando. O posto de saúde municipal também
está interditado porque foi completamente destelhado.
Entre as empresas danificadas, a Cooperativa
Cotrijal teve a estrutura completamente destruída,
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segundo o comando da Brigada Militar. Na zona rural,
animais morreram. Apesar da Defesa Civil local não
ter recomendado a decretação de situação de emergência, o Prefeito Aderi Soares disse que vai assinar
o pedido. “Não quero saber, vou assinar o decreto, a
cidade foi praticamente destruída. Se não quiserem assinar, que não assinem”, disse o Prefeito, exatamente
num desabafo, de uma iniciativa necessária e urgente.
No Município de Marau, mais de 40 pessoas solicitaram lonas para cobrir as residências. Apesar dos
transtornos, não será necessário pedir ajuda humanitária
ao Estado, segundo o Secretário de Obras do Município.
Em Carazinho, mais de 50 casas foram destelhadas. O bairro mais afetado é o São Lucas. No Município houve queda de árvores em seis residências,
mas não há registro de feridos. Também caíram árvores
na ERS 142, entre Não-me-Toque e Vitor Graeff, e na
BR-386, entre Santo Antônio do Planalto e Tio Hugo,
mas já foram retiradas.
Vários outros municípios, como Ijuí, Canoas, Esteio, Viamão, Camaquã, entre outros, registraram enchentes e prejuízos e mais de 125 mil consumidores
estão sem energia elétrica nas suas casas em todo o
Estado, do Rio Grande do Sul.
Faço esse relato dramático dos nossos estragos
provocados pelos temporais, para dar uma satisfação ao
Brasil para ver o que está acontecendo. Mais um prejuízo afetando os agricultores, que estavam prevendo colher uma excelente safra de trigo e, agora, perdem tudo
nessa região de uma área que foi muito atingida pelos
temporais, especialmente por uma chuva de granizo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– A Senhora Presidente da República adotou, em 14
de setembro de 2012, e publicou no dia 17 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 580, de 2012, que
altera as Leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, que
“autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – Ceitec”,
e nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que “dispõe
sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios de ações do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC”, e dá outras providências.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum,
está assim constituída a Comissão Mista incumbida
de emitir parecer sobre a matéria, bem como estabelecido o calendário de sua tramitação:
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Arthur Lira
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2. Romero Jucá
3. Sérgio Souza
4. Waldemir Moka
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PR

Lincoln Portela

1.
PSB

Givaldo Carimbão

1. Glauber Braga
PDT

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Walter Pinheiro
Lídice da Mata
Inácio Arruda
Eduardo Lopes

1. Jerônimo Goergen
DEM

Mandetta

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo
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Salvador Zimbaldi

1. Pedro Taques
2. Wellington Dias
3. Antonio Carlos Valadares
4. Lindbergh Farias

1. Miro Teixeira
Bloco (PV/PPS)

Sandro Alex

1. Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes
Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
José Agripino
Aloysio Nunes Ferreira

1. Jayme Campos
2. Paulo Bauer
3. Flexa Ribeiro

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC)
Eduardo Amorim
Alfredo Nascimento
PSD
1. Sérgio Petecão
*PSOL
Randolfe Rodrigues
*

1.

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

1. Beto Faro
2. Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

1. Teresa Surita
2. Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

1.Eduardo Sciarra
2.Geraldo Thadeu
PSDB

Bruno Araújo

Jânio Natal
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* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Calendário

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

Kátia Abreu

1. Arnon Bezerra
PRP*

1. Cesar Colnago

– Publicação no DO: 17-9-2012
– Designação da Comissão: 19-9-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 23-9-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: –
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 14-102012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 14-10-2012
– Prazo no SF: de 15-10-2012 a 28-10-2012
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 28-10-2012
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 29-10-2012 a 31-10-2012 (43º
ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 1°-11-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 15-11-2012
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Os Ofícios assinados pelas lideranças seguem
em anexo:
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.
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Of. nº 133/2012–BLUFOR
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Alfredo Nascimento, como membros Titulares e o Senador Armando monteiro e Gim
Argello como membros Suplentes, para integrarem a
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 580, de 17 de setembro de 2012, que “altera
as leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, que autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de
Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC, e nº
11.578 de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre
a transferência obrigatória de recursos financeiros para
a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
de Ações do Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
Ofício nº 50/2012-GLPSD
Brasília, 18 de setembro de 2012
Ref: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 580, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os
Senadores Kátia Abreu e Sérgio Petecão, pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro titular e
suplente, respectivamente, para compor a Comissão
Mista que apreciará a Medida Provisória nº 580, de
2012, como o propósito de alterar as Leis nº 11.759,
de 31 de julho de 2008, que autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC, e nº 11.578, de 26 de
novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência
obrigatória de recursos financeiros para a execução
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e
dá outras providências.
Respeitosamente, Kátia Abreu, Líder do PSD.
Ofício nº 193-L-Democratas/12
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 580/2012.

Titular
Deputado Mandetta
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Suplente
Deputado Mendonça Prado

Respeitosamente,– Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Of/LID/nº 193/2012
Brasília, 18 de setembro de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Sandro
Alex – PPS/PR e Sarney Filho – PV/MA para integrar
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à MP 580/12, que
“Altera as Leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, que
autoriza a criação da empresa púbica Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – Ceitec, e
nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe a
transferência obrigatória de recursos financeiros para a
execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
de ações do Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
Ofício nº 399/2012 Lid PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Salvador
Zimbaldi PDT – SP, como membro Titular, para compor
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 580/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 402/2012/Lid PDT
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Miro Teixeir
PDT – RJ, como membro Suplente, para compor a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 580/2012, em vaga que cabe ao PDT.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – E agora, com a palavra o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Anibal Diniz, meu caro e dileto Presidente
desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, que as minhas
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primeiras palavras sejam dirigidas à Senadora Ana
Amélia na solidariedade à sua exposição, entendendo
que a PEC de S. Exª deve ser discutida nesta Casa.
Tem um teor de objetiva pertinência, porquanto estamos vivendo um período eleitoral e, efetivamente, é por
dever deste Senado discutir e deliberar, de forma clara,
a ausência de ações que possam influenciar, quer política, quer economicamente nas decisões soberanas
dos munícipes no território nacional. Eu me acosto à
preocupação da Senadora Ana Amélia.
Sr. Presidente, volto a esta tribuna com uma preocupação de forma recidivante, em uma linguagem médica. E quero sempre torná-la com efeito, até que tenha,
efetivamente, restaurado o princípio da competitividade
na saúde, a partir do Distrito Federal. Enquanto, nós
estamos vivendo momentos, talvez hibernando entre
um esforço concentrado e outro no Senado e na Câmara, talvez apenas nos reunindo para analisar medidas
provisórias ou projetos consensuais, o Brasil caminha,
a passos largos, para alguns fatos que merecem uma
discussão política e um debate muito mais delicado e
muito mais amplo nesta Casa.
A saúde é um desses temas. A saúde é um bem
inestimável. Eu venho tratando desse tema, porquanto
o legislador constituinte houve por bem dar-lhe o merecido destaque em nossa Carta Magna, no seu art. 196:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Mas o que podemos constatar é que este direito
sofre graves restrições, a começar pela ordem econômica.
Apesar de a Constituição ter estabelecido o Sistema Único de Saúde em seu artigo 198, deixou margem à complementação de serviços do setor pela
iniciativa privada.
Aí está o grande fosso, o grande abismo, a grande distância entre a demanda da população, a maioria
da população que demanda pelos serviços de saúde
pública, e aquele outro setor, o de saúde suplementar
que demanda pelos serviços de iniciativa privada. E
esta, Sr. Senador Tomás, se aproveita da incapacidade
do setor público na prestação de saúde com a qualidade no mínimo aceitável.
A consequência previsível é de que o grande
número de brasileiros, atualmente, compromete parte substancial da renda familiar em onerosos planos
de saúde.
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Não bastasse esta situação de os cidadãos dependerem do setor privado para verem atendidas suas
necessidades num que deveria ser um dos principais
deveres do Estado, ainda temos que conviver com a
força do poder econômico, eliminando a concorrência
e atacando o cidadão em seus momentos de maior
fragilidade, que é quando ocorrem os problemas de
saúde, própria ou de seus familiares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um fato que
eu já tratei na tribuna e que foi amplamente noticiado
nos mais diversos meios de comunicação e que tem
causado grande repercussão aos que residem nesta
capital de todos os brasileiros é a aquisição, por parte
de uma rede nacional de hospitais, a Rede D’Or, de
diversos hospitais, eminente professor, amigo, mestre,
doutor, Senador Cristovam, atingindo uma concentração de 90% dos serviços hospitalares em Brasília.
A Rede D’Or – faço questão de lembrar – é controlada diretamente pelo Banco BTG Pactual e já havia
adquirido, no mês de abril de 2012, o Hospital Santa.
Luzia e o Hospital do Coração do Brasil, em Brasília.
Recebi dos Sindicatos dos Médicos – e V. Exª
conhece a minha relação com o Sindicato dos Médicos de Brasília –, do Conselho Regional de Medicina
– sou médico e, quando fazia Medicina, todos os internos da minha turma ou aqueles que estavam no 5º
ano, para firmarem os seus convênios hospitalares e
procurarem os grandes centros do sul do País, migraram para Brasília; a minha turma e os meus amigos
vieram, na sua grande maioria, para Brasília e, hoje,
tenho uma grande legião de amigos paraibanos que
são médicos, e eles vieram a mim –, dirigentes dos
sindicatos ligados à área de saúde, falando a respeito
da criminosa concentração econômica, nas mãos de
uma rede hospitalar que está, simplesmente, adquirindo
todos os leitos de Brasília, 90% dos leitos de Brasília,
transformando os hospitais de Brasília em apenas um
monopólio, um truste ou um cartel.
Essa preocupação eu trouxe e pensei que era
só em Brasília, e, Senador Tomás, Senador Cristovam, quando fui fazer um levantamento do que tinha
acontecido, ao longo dos últimos 3 anos, esta mesma
Rede D’Or comprou, nos últimos 3 anos, 30 hospitais
no País – 30 hospitais no País –, através de um financiamento do Banco Pactual. E pergunto: como é que
vieram esses recursos? De onde? Quais as origens
desses recursos?
E, aí, quero fazer um testemunho público do comportamento exemplar de V. Exª, Senador Tomás, que,
na relatoria de um projeto que recebeu, pelas mãos
do Senador titular, o Senador Valdir Raupp, que trata
da abertura do mercado para o capital estrangeiro, V.
Exª foi extremamente prudente na avaliação dessa
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matéria, está fazendo uma série de consultas. Porque
a vedação constitucional é clara: saúde não pode ser
objeto de mercado neste País, não pode estar aberta
à especulação do capital estrangeiro. Saúde é um bem
do cidadão brasileiro.
A Rede D’Or – faço questão de lembrar – é controlada pelo Banco Pactual, e já havia adquirido, repito, além do hospital Santa Lúcia, os outros hospitais:
Santa Luzia e Coração do Brasil, em Brasília. Mas já
havia adquirido o Santa Helena, o Prontonorte, o Maria Auxiliadora e o Renascer. Estima-se que 90% dos
leitos do Distrito Federal estejam sob esse controle, em
uma concentração absolutamente inaceitável.
Procurei o Cade e recebi do Conselho Administrativo de Defesa Econômica a extrema assistência,
porque lá já antes estiveram o Ministério Pùblico, os
Conselhos Regionais de Medicina e o sindicato dos
médicos.
E a Procuradoria-Geral do Cade, na pessoa do
Procurador Gilvandro de Araújo, ao tomar conhecimento
da concentração do setor no atendimento médico do
Distrito Federal, propôs, no dia 5 de setembro último,
uma medida cautelar para que a compra de hospitais
em larga escala, no País inteiro, não se concretize.
Mas ouço V. Exª, meu querido Prof. Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Vital do Rêgo, hoje V. Exª está sendo um
Senador da saúde e um Senador do Distrito Federal.
E eu quero cumprimentá-lo por essas duas funções
que está assumindo aqui. Primeiro, a saúde. De fato,
Senador, nós precisamos levar o debate sobre a saúde
pública de uma maneira mais profunda do que temos
feito. Nós, todos os brasileiros, temos hoje a consciência plena do caos que é a saúde para a população
em geral e do paraíso para alguns que têm acesso a
alguns hospitais que têm nível equivalente aos melhores do mundo. Tem que ser denunciada a situação da
saúde pública mal gerenciada, mal dirigida e, às vezes, com poucos recursos em relação ao que deveria.
Mas há algo filosófico – e tivemos uma frase sua que
mostra isso: “Saúde não pode ser objeto de mercado”.
Recentemente, vi um livro que diz: “O que não pode
ser vendido?” Algumas coisas não são vendáveis.
Até, no caso de saúde, os órgãos para transplante.
É proibido vender, criar um mercado de órgãos para
transplante. Saúde não pode ser algo de repercussão
no mercado. Agora, temos hoje dois lados. Um lado
estatal da saúde, que nem sempre tem compromisso
público, nem sempre, é estatal, e um lado privado que
visa ao lucro. Os dois estão errados. Nós temos que
publicizar os dois. Temos que permitir, sim, que haja
setores privados desde que se publicize. Por exemplo,
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o Estado garantindo o atendimento às pessoas e pagando ao dono em uma gestão privada que pode ser
mais eficiente do que a estatal e, se for mais eficiente,
vira pública. Eu costumo dizer que um hospital público
não é aquele cuja propriedade é do Estado. O hospital
público – e não sei se o senhor como médico vai estar de acordo – é aquele que não tem fila para entrar
quando se esta doente, não se sai com doença e nem
mais pobre. O Estado pode fazer parcerias com esses
hospitais privados, como já existe, e aqui mesmo houve uma boa parceria que se desconfiou que tivesse
havido malversação de recursos na hora de escolher a
empresa. Isso eu não vou discutir, se o preço foi certo
ou errado, mas funcionava bem, funcionava melhor do
que os estatais; e o novo governo estatizou e piorou o
serviço. Então, é preciso discutir uma filosofia que é o
que o senhor trouxe aqui, agora. A filosofia que liga o
que é que é um sistema de saúde público. Como ele
é estatal e público, em vez de ser só do interesse dos
trabalhadores do setor, e como ele pode ser até de
propriedade privada, gerenciada privadamente, e o
serviço público? Não estamos discutindo isso. Então,
aí, como Senador da saúde, como Senador do Distrito
Federal, fico muito feliz que o senhor tenha feito o que
inclusive eu estava pensando em fazer, mas o senhor
tomou a iniciativa antes – eu acho isso extremamente
positivo – que é evitar o monopólio, para o qual estamos caminhando. Veja que eu defendi a possibilidade
de empresas privadas terem sistema de saúde, desde
que trabalhando para o interesse público. Cobrando,
por exemplo, dos ricos e tendo convênios com o Estado para atender aos pobres. Agora, se a gente der
monopólio, ai não tem jeito, porque, com o monopólio, mesmo que queira ficar a serviço do público com
o dinheiro do Estado, ele vai cobrar os olhos da cara,
ele vai manipular a licitação – ele é dono de tudo. Nós
temos que dar um basta nisso. E ai talvez, quem sabe,
eu trago uma ideia ao senhor que é mais do ramo: por
que a gente não tenta fazer uma audiência pública em
uma das comissões sobre esse risco de monopolização de redes hospitalares no Brasil? Até porque seria
uma alerta para outros setores: na educação superior
está havendo, grandes conglomerados do ensino superior nas mãos de uma só empresa – também capital
estrangeiro. Mas eu vou até dizer uma coisa que pode
chocar muitos: eu nem estou preocupado se o capital
é estrangeiro ou nacional; estou preocupado se vai
servir ao público ou se vai ser apenas para o lucro de
um empresário, seja americano, seja brasileiro.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Então, de repente, uma audiência pública em uma das
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comissões, como a Comissão de Assuntos Sociais, para
debater esse assunto. Eu creio que o senhor estaria
levantando uma bandeira que alguém tem que carregar. E eu fico feliz que o senhor tenha trazido em relação ao Distrito Federal, que é onde está mais visível,
mas também lembrando, como o senhor mesmo viu
pelos seus estudos, isso hoje se espalha para outros
Estados brasileiros.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Cristovam, a sua voz não é a voz do Distrito
Federal apenas. É a voz da experiência, é a voz da
ideia, é a voz da criatividade, é a voz da própria história daquilo que professa. Quando V. Exª coloca, com
muita propriedade, a diferença entre o público e o privado, mas não estigmatiza ou rotula o privado, mas,
sim, que é o privado a serviço do público, com todos
os seus efeitos, em que o Estado possa ter o privado
pagando ao privado a serviço do público, mas não quer
o privado monopolizando os serviços públicos, é onde
reside a nossa grande preocupação.
Trago a questão de Brasília porque descobri, Senador Cristovam, que o fio da meada, como nós chamamos, numa linguagem paraibana, numa linguagem
nordestina, a ponta desse iceberg, que V. Exª, como
professor das causas da educação, trouxe-me na questão, agora, das universidades, das escolas, passa essencialmente por uma monopolização. Não está agora
só nos hospitais, não. Está em curso no País – atentem
os senhores – uma tentativa de monopolização dos
setores da saúde, notadamente de laboratórios, de
farmácias e de hospitais do País inteiro. Está em curso.
E deve estar em curso na educação também, através
de fundos, Senador Cristovam. Fundos financiam para
depois serem colocados em bolsas, para depois abrir
o capital desses fundos, colocando em bolsas para o
capital estrangeiro. E aí nós teremos toda a nossa economia absolutamente aberta, sem ter o controle social
que o senhor está colocando, sem ter a preocupação
que o senhor está colocando.
E aí eu acolho, trago para mim o que eu já fiz,
porque vou colocar no discurso – e o Senador Tomás
sabe disso. Já provocamos a CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, para estudar esse assunto com
relação ao Cade, com relação à concentração dos
hospitais, mas peço a V. Exª que também provoque
este assunto na CAS, Comissão de Assuntos Sociais,
já que não sou membro daquela comissão. Provoque
o assunto da concentração na CAS. Pela força que V.
Exª tem na Comissão de Assuntos Sociais, provoque
esse mesmo assunto lá, para que o Senado discuta
não apenas a concentração dos hospitais, mas a concentração de laboratórios, que hoje está acontecendo,
e a concentração de farmácias.
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Existe um movimento, talvez silencioso, sobre o
qual eu estou provocando o País a fazer uma reflexão.
Eu não sou contra a discussão, eu não estou dando as
costas ao problema, eu não estou fechado ao debate.
Absolutamente! Eu quero apenas que o debate exista, que ele não venha sorrateiramente, num ou noutro
projeto, passando ao largo ou de forma quase fugidia...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Peço a V. Exª, Senador Anibal, algum tempo a mais.
... de forma quase fugidia pelas Comissões. Existe
o problema. Os grandes fundos internacionais estão
querendo entrar no País, e esse processo de concentração dos hospitais está muito visto em Brasília, pois
aqui 90% dos leitos hospitalares estão nas mãos de
um grupo só, Amil/D’Or, que pertence ao mesmo fundo, ao mesmo banco.
Ouço o Senador Tomás, com muito prazer, referindo-me, novamente, ao gesto de V. Exª na prudência
na análise daquele projeto.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Vital do Rêgo, em primeiro lugar, quero dizer
a V. Exª que estou inteiramente aberto à discussão.
Acho que é o caminho adequado debater e discutir.
A participação do capital estrangeiro na atividade da
saúde no Brasil tem que ter, realmente, um amplo debate, para se discutir e saber se isso é realmente conveniente à saúde e ao interesse da população. Quero
dizer a V. Exª que o monopólio é malvisto, é ruim em
todos os setores. Imagine V. Exª o monopólio no setor
de saúde! Isso se agrava muito mais ainda. Se os supermercados não podem ser monopólio, assim como
frigoríficos e laticínios, como podemos permitir que o
setor de saúde, que é diretamente relacionado à população, sobretudo à carente, seja monopólio? Quero
dizer que a Constituição assegura, como um dos direitos básicos e fundamentais do cidadão, o direito à
saúde, e o monopólio vem de encontro a esse direito,
vem ferir esse princípio constitucional. De sorte que
eu queria cumprimentar V. Exª. Não vou me alongar
no aparte, mas eu queria saudá-lo e cumprimentá-lo
pelo brilhante discurso que faz nesta tarde.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª e reitero a minha gratidão.
Eu tenho muita confiança, Sr. Presidente, no decano Conselheiro Relator Ricardo Ruiz, pela forma como
ele está procedendo na oitiva de todos os interessados nessa matéria, aqui, no Distrito Federal, como em
todo o País. Tenho certeza também da compreensão
do Ministério Público do Distrito Federal, que já abriu
procedimento nessa área, disciplinando ações que
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possibilitam, efetivamente, uma tomada de posição
mais transparente no setor.
Tenho também firme convicção na força-tarefa
que vai ser implementada pelo Ministério Público,
pela Procuradoria-Geral da República, através do seu
Procurador, Sr. Gurgel, que vai designar, efetivamente, através de solicitação de nossa responsabilidade,
um estudo para saber do desencadeamento dessas
operações de monopólio e cartelização, dessas fusões
que estão acontecendo no País.
Quero deixar registrado, Sr. Presidente, para concluir, agradecendo a compreensão e a paciência de V.
Exª, que, há poucos dias, a revista Exame publicou uma
matéria sobre o andamento desse assunto, informando que a Rede D’Or, aqui, em Brasília, tenta celebrar
um acordo na tentativa de preservar essa operação.
Por isso, esperamos a emissão urgente de uma
medida cautelar que suspenda a efetivação do grupo
que pode transformar-se efetivamente nesse monopólio. Do contrário, quando o Cade conseguir terminar
sua análise, que é complexa e trabalhosa, o mal será
irreversível.
Os Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor – quero me referir aos Srs. Promotores Leonardo
Bessa e Trajano Melo –, repito, instauraram, na última
quarta-feira, um inquérito civil para investigar a compra
dos hospitais pela Rede D’Or e pelo Banco BTG Pactual, aqui, em Brasília. Para os Promotores de Justiça,
essa situação se caracteriza como monopólio. É um fato
alarmante e viola o art. 199, da Constituição Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a todos, sobremodo ao Senador Tomás
e ao Senador Cristovam, e reitero a urgente medida,
no próximo esforço concentrado das comissões, para
votar as audiências públicas. Acho que podemos trazer
aqui tanto o Cade como o Ministério Público, o sindicato dos médicos, os laboratórios, os farmacêuticos,
o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal.
Acho que essa comunidade científica, que tem o espelho do Brasil no Distrito Federal, pode vir debater
essa questão.
Eu tenho absoluta certeza, Senador Cristovam,
de que V. Exª, a partir de agora, com toda autoridade,
competência e serenidade sobre o assunto, pode comandar esse assunto daqui, do alto do Planalto Central, porque tem legitimidade para tanto.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo.
Agora, com a palavra, o Senador Cidinho Santos,
do PR do Mato Grosso.
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O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, quero aqui me congratular com o que a Senadora Ana Amélia colocou a respeito da questão do
abuso do poder econômico por parte dos candidatos
a reeleição em pleno exercício do mandato.
Eu quero inclusive dizer que apresentei aqui, no
Senado Federal, um projeto de lei, que, primeiro, acaba
com a reeleição e, segundo, coloca as eleições gerais
no Brasil no ano de 2018, com a possibilidade de, nas
eleições de 2014, haver um plebiscito, uma consulta
plebiscitária, em que os eleitores possam decidir se
concordam ou não com a prorrogação do mandato dos
prefeitos e vereadores eleitos agora em 7 de outubro.
Se esse plebiscito tivesse um resultado positivo, nós
teríamos a oportunidade de, pela primeira vez, no ano
de 2018, realizar eleições gerais.
Acredito que a verticalização das eleições de
presidente da República até vereador, numa eleição
só, seria uma economia para o País, e teríamos também a oportunidade de diminuir muito os abusos que
hoje existem.
Esse mesmo projeto que eu apresentei, um projeto seguinte, prevê praticamente a eliminação da contratação dos cabos eleitorais que hoje existem no País
e que muitas vezes se transformam, como vemos hoje,
nessas eleições, na compra indireta de votos, mediante
abuso do poder econômico.
O segundo assunto, Sr. Presidente, sobre o qual,
na semana passada, eu subi à tribuna para falar, é a
preocupação nossa, do Estado do Mato Grosso, com
a questão da desocupação da área da Fazenda Suiá
Missú, na região do Araguaia, onde, por uma determinação da Justiça Federal, no dia 1º de outubro, estava
marcada a desintrusão dessa área, com a retirada de
mais de 7 mil famílias lá moradoras, há mais de 20,
30 anos. E essa área seria destinada à ocupação de
uma futura tribo indígena.
Graças a Deus e ao apoio da Ministra Gleisi Hoffmann, do Ministro Luís Adams, e também da sensibilidade do Desembargador Vice-Presidente do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, Dr. Daniel Paes Ribeiro,
essa decisão da Justiça Federal foi suspensa. As pessoas hoje estão lá em suas casas, em suas propriedades, com certeza mais aliviadas do que estavam,
praticamente com a corda no pescoço, com essa possibilidade de, no dia 1º de outubro, terem de desocupar as suas terras, as suas casas, e saírem sem levar
praticamente nada, depois de mais de 20, 30 anos
morando, trabalhando e produzindo nessa propriedade.
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Então, quero agradecer a todos que se empenharam, à Comissão da Gleba Suiá Missú, que esteve aqui e lutou, a todas as mulheres que estiveram
aqui, aos homens que ficaram lá, mobilizados, a toda
a classe política do Estado do Mato Grosso, à nossa
Bancada federal, e também ao apoio da Assembleia
Legislativa do Estado do Mato Grosso, que foi, com
certeza, fundamental, juntamente com o Governador
do Estado, Silval Barbosa, para que conseguíssemos,
pelo menos neste primeiro momento, essa primeira vitória, impedindo a desocupação dessa área e dessas
famílias que lá estão hoje.
E agora temos um grupo de trabalho em andamento. Amanhã, teremos a primeira reunião com a
Ministra Gleisi Hoffmann, às 2 horas, quando vamos
encontrar uma solução para que essas famílias permaneçam onde se encontram, ou seja, nas áreas em
que já estão, destinadas pelo Estado há mais de 30
anos; e que possamos encontrar uma solução também
para os índios, para que possam receber a área, em
permuta oferecida pelo Governo do Estado do Mato
Grosso para tanto.
Então, são esses dois assuntos iniciais, Sr. Presidente, que eu queria colocar.
Vou, falar no assunto principal, que é sobre a
questão das ações do Governo Federal em relação à
indústria brasileira, ao incentivo à indústria brasileira.
Na semana passada, na quarta-feira, tive a oportunidade, juntamente com 50 empresários, representantes de diversos setores da economia do Brasil, de
estar, juntamente com o Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, anunciando a desoneração da folha de pagamento para mais alguns setores da economia do
Brasil, por meio da Medida Provisória nº 563.
Desde que assumi o mandato de Senador da
República, no início do mês de agosto passado, venho
acompanhando mais de perto as medidas que a Presidente Dilma vem adotando para estimular o crescimento
da economia e a competitividade da indústria nacional.
Aqui, desta tribuna, neste plenário, já me manifestei diversas vezes sobre as dificuldades que a indústria
brasileira vem vivendo, principalmente a agroindústria,
e vejo as iniciativas que foram tomadas pela Presidente
ao longo desses últimos tempos, em virtude da crise
econômica que atinge todos os países desenvolvidos.
Essas medidas permitirão que, a longo, curto e médio
prazo, possamos alcançar patamares mais significativos da atividade econômica.
Por esse motivo, Sr. Presidente, tendo em vista a
importância desse tema para a vida nacional, subi hoje
à tribuna e estou aqui para fazer uma síntese dessas
medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo, com
o intuito de promover o crescimento da economia e a
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competitividade da indústria brasileira. Nesse sentido,
eu gostaria de destacar alguns pontos que o Governo
Federal vem atacando ao longo do último ano.
Primeiramente, a redução das taxas de juros.
Hoje, nós temos juros reais, no País, descontada a
inflação, temos juros reais, uma TJLP, descontada a
inflação, na faixa de 2% ao ano. Juro esse que jamais
poderíamos imaginar que teríamos aqui no Brasil. E
essa redução da taxa de juros é extremamente benéfica para a economia: barateia o crédito, estimula
o consumo, aumenta a geração de empregos e de
renda e viabiliza a redução da dívida pública interna.
O ex-Vice-Presidente da República, José de Alencar, que era do nosso Partido, o PR, sempre questionou
a questão das altas taxas de juros cobradas no Brasil.
Como empresário bem-sucedido, sabia da importância
de ser adotada essa medida. É pena que não tenha
vivido o suficiente para presenciar esse dia o ex-Vice-Presidente da República, José de Alencar.
Atrelada à redução dos juros, tivemos, no último
dia 14 de setembro, outra medida de caráter monetário, também com o objetivo de aumentar a oferta de
crédito e, portanto, incentivar o consumo e a atividade
industrial. Refiro-me, Srªs e Srs. Senadores, à decisão
do Banco Central de liberar R$30 bilhões para o sistema bancário, flexibilizando as regras de recolhimento dos depósitos compulsórios. Essa é uma iniciativa
que temos de aplaudir, não restam dúvidas, porque
colocará a serviço do setor produtivo um expressivo
volume de recursos que, até então, ficava parado nos
cofres do Governo.
Para melhorar a competitividade da indústria nacional, foram adotadas ainda algumas medidas para
atualizar a taxa de câmbio, que vinha sofrendo uma
forte desvalorização do real, prejudicando nossas exportações. Exemplo disso é a eliminação da incidência
do IOF para contratos derivativos de hedge de exportação, que entrou em vigor em março deste ano.
Outra medida fundamental, adotada no final de
mês passado, é a desoneração da folha de pagamento
de 25 novos setores da economia. São 20 segmentos da indústria, 2 de serviços e 3 de transportes. O
impacto fiscal da medida será de R$12,83 bilhões no
ano de 2013.
Ressalto, Sr. Presidente, que, se somarmos as
novas desonerações, recém-promovidas, com as que
já haviam sido realizadas pelo Governo Federal, serão
beneficiados 40 setores, que representam 13% do emprego formal do País, 16% da massa salarial do setor
formal e 59% das exportações de manufaturados. Em
4 anos, a desoneração prevista na folha de pagamento
será de R$60 bilhões.
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São números bastante expressivos, que bem demonstram o impacto da medida e também demonstram
a ousadia do Governo, Sr. Presidente, em desonerar
alguns setores da economia, tributando a folha de pagamento sobre o faturamento da empresa e não fixando, como é hoje, 20%, 21%, que as empresas pagam
de INSS da parte patronal.
Essa nova rodada de desonerações tem o objetivo de reduzir o custo e aumentar a competitividade
da indústria brasileira e, ao mesmo tempo, promover
o aumento da formalização no mercado de trabalho.
No ramo da indústria, foram beneficiadas empresas dos seguintes setores: aves, suínos e derivados;
pescado; pães e massas; fármacos e medicamentos;
equipamentos médicos e odontológicos; bicicletas;
pneus e câmaras de ar; papel e celulose; vidros; fogões, refrigeradores e lavadoras; cerâmicas; pedras
e rochas ornamentais; tintas e vernizes; construção
metálica; equipamento ferroviário; fabricação de ferramentas; fabricação de forjados de aço; parafusos;
brinquedos e instrumentos óticos.
E também foi incluída na Medida Provisória nº
563 a atividade da agroindústria, de suínos e de aves
e, nesta questão, o Governo Federal retirou da 563,
porque tinha um contraponto na questão de aves vivas, mas hoje, pela manhã, ainda falei com o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Dr. Nelson
Barbosa, que me garantiu que, nesta semana ainda,
o Governo editará uma nova medida provisória com a
desoneração de outros setores e que nesta nova medida provisória estará incluída também a desoneração
da folha de pagamento do segmento de aves.
Com o intuito de fortalecer a indústria nacional,
o Governo adotou outras duas medidas correlatas.
Primeiro, reduziu de 10 para 5 anos o prazo para a
depreciação acelerada de despesas com compra de
aquisição de bens de capital, o que significa uma renúncia fiscal de quase R$7 bilhões nos próximos 5 anos.
Em segundo lugar, o Governo aumentou o Imposto de
Importação sobre 100 produtos – uma lista de exceção
à Tarifa Externa Comum do Mercosul – com o objetivo
de proteger a indústria nacional. Foram beneficiados,
sobretudo, os setores de siderurgia, petroquímica, química fina, medicamente e bens de capital.
Outra medida, Sr. Presidente, que beneficiará sobremaneira o setor industrial brasileiro é a redução das
tarifas de energia elétrica em até 28%, a partir de 2013,
promovida pela Medida Provisória nº 579. O benefício
maior dessa decisão será sentido pelas empresas dos
setores de siderurgia, papel e celulose, petroquímica
e de produção de alumínio, segmentos intensivos no
uso de energia elétrica. Além do impacto positivo no
setor industrial, as providências adotadas na MP 579
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também eliminam o risco de racionamento, criam condições para o aumento nos investimentos e ampliam
as redes de transmissão e distribuição de energia.
Menciono ainda, dentro desse conjunto de medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo para
promover o desenvolvimento da indústria nacional,
o Plano Brasil Maior. Lançado no ano passado, esse
plano reúne as políticas industrial, tecnológica e de
comércio exterior do atual Governo e contempla metas ambiciosas a serem atingidas até 2014, entre as
quais, destaco: ampliar o investimento fixo de 18,4%
para 22,4% do PIB, aumentar a participação brasileira no comércio internacional e elevar o percentual da
indústria intensiva em conhecimento.
Não poderia encerrar este pronunciamento sem
mencionar as medidas que estão sendo adotadas para
promover a redução do chamado Custo Brasil e que
se fazem extremamente necessárias se quisermos,
de fato, nos tornar um País competitivo, priorizando a
questão de logística no nosso País.
Antes, porém, trago alguns dados do que representa a infraestrutura produtiva para se trabalhar no
Brasil.
Da China até o Brasil, um contêiner percorre cerca de 17 mil quilômetros numa viagem que pode durar
35 dias de navio. O transporte de cada contêiner até o
Porto de Santos custa US$1,2 mil, ou seja, aproximadamente R$2 mil, R$2,4 mil, dependendo do tamanho
da embarcação e das negociações feitas com os armadores. Porém, no Brasil, para se transportar esse
mesmo contêiner, do Porto de Santos até a cidade de
São Paulo, numa distância de apenas 77 quilômetros,
gastam-se os mesmos R$2 mil.
Portanto, Sr. Presidente, é de estarrecer que da
mercadoria que cruza o mundo, durante 35 dias num
navio, sejam cobrados da China aqui R$2 mil por um
contêiner e, no Brasil, do Porto de Santos até São
Paulo, se cobre, por esse mesmo contêiner, um frete
de R$2 mil. Isso tira a competitividade e diminui nosso
espaço no mercado internacional.
Por isso, é mais do que urgente que sejam adotadas medidas para promover a redução do Custo Brasil, medidas como o Programa de Investimentos em
Logística, anunciado pela Presidente Dilma há poucos
dias, a concessão de rodovias, ferrovias e aeroportos.
E agora estamos na expectativa, nos próximos dias,
do anúncio da concessão dos portos.
O programa de concessão de rodovias e ferrovias prevê a concessão à iniciativa privada de 7,5 mil
quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de rodovias federais, entre modais antigos e outros que serão construídos. Contempla, ainda, investimentos da
ordem de R$133 bilhões ao longo de 25 anos, sendo
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que aproximadamente 79 bilhões nos primeiros cinco
anos e o restante ao longo dos próximos anos.
Com esse programa de concessão de rodovias
e ferrovias e a expectativa do anúncio dos portos nos
próximos dias, o Estado brasileiro assume um novo
papel na economia: o de planejador e indutor do crescimento econômico, em parceria com a iniciativa privada. Para isso, é fundamental a criação da Empresa de
Planejamento e Logística (EPL), que permitirá a recuperação da capacidade de planejamento integrado na
área logística e a redução do Custo Brasil.
O setor portuário, como disse antes, também esperamos que seja modernizado. Hoje, contamos com
129 portos privados e 34 portos públicos marítimos.
De acordo com levantamento realizado pela CNA –
Confederação Nacional da Agricultura, alguns Estados
das Regiões Norte e Nordeste deixaram de produzir 3
milhões de toneladas de soja e milho na safra passada
por falta de portos marítimos próximos com capacidade de escoamento.
Na semana passada, usei a tribuna para falar aqui
do apagão de logística no Brasil, na questão da nossa
deficiência de portos, de rodovias, de ferrovias e de armazenagem. Por esse motivo, até 2014, o Governo vai
investir R$5,2 bilhões em 66 obras, por meio do PAC.
As estimativas são de que a iniciativa privada invista
em torno de R$20 a R$25 bilhões no mesmo período.
Para modernizar os portos brasileiros, além do
programa de inteligência logística, o Governo está
avançando na abertura de licitações para a construção de novos portos e terminais: o porto de Manaus;
o Porto Sul, na Bahia; o porto de Águas Profundas, no
Espírito Santo; e o terminal de múltiplo uso de Vila do
Conde, no Pará. Todos eles estão em fase de estudos
para lançamento dos editais, o que deve ocorrer até
o fim do ano.
Quanto à MP nº 579, Sr. Presidente, quero fazer
uma colocação: apresentei uma emenda, garantindo os
recursos para manutenção do Programa Luz para Todos.
Nós observamos que, apesar de o Governo ter
citado, não havia nenhuma garantia de recurso para
manutenção desse programa. No Estado de Mato Grosso, e acredito que seja a situação de vários Estados do
Brasil, apenas 50% desse programa foi executado. Nós
temos ainda hoje um déficit de mais de 40 mil famílias
na expectativa, em pequenas propriedades rurais, em
assentamentos rurais, de serem contempladas com o
Programa Luz para Todos. E nós apresentamos uma
emenda à MP nº 579, garantindo a origem desses recursos para manutenção do Programa Luz para Todos.
Com certeza, nós louvamos a iniciativa do Governo Federal de reduzir as taxas de energia elétrica
para o consumidor residencial, para a indústria, mas
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também não podemos nos esquecer da manutenção
desse programa, iniciado no Governo Lula e que foi de
fundamental importância para levar energia. Levando
energia, leva-se dignidade para as pessoas que estão
na zona rural do nosso País, porque, com energia, há
água tratada, televisão, TV a cabo, antena parabólica.
Por isso é de suma importância a manutenção do Programa Luz para Todos, razão por que apresentamos
essa emenda à MP nº 579.
Esperamos ter o apoio dos demais colegas Senadores para que essa emenda nossa seja aprovada
e nós tenhamos a continuidade do Programa Luz para
Todos, a exemplo do que tínhamos até o ano passado.
Neste ano, o programa está bem capenga, está muito
devagar, podemos dizer assim. Esperamos que, com a
manutenção desses recursos, nós possamos continuar
a implantação do Programa Luz para Todos e chegar,
até 2014, com a meta da Presidenta da República e do
decreto, ao final do programa, com 100% de todas as
famílias que moram hoje na zona rural tendo energia
elétrica em suas casas.
Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente e
Srªs e Srs. Senadores, compartilhando o pensamento da Presidenta Dilma de que, após avanços significativos no controle da inflação e na diminuição da
desigualdade social, chegou o momento de o País
avançar na redução do custo Brasil e na melhoria de
sua competitividade.
Tenho a mais absoluta certeza de que Sua Excelência a Presidenta da República está envidando
todos os seus melhores esforços nesse sentido. De
fato, segundo suas próprias palavras – abro aspas –,
“nós não seremos um País justo se não formos capazes de ser um País competitivo”.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a todos que nos assistem pela TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Cidinho Santos.
Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, este Plenário viu algo que, há tempo, não via: um
debate entre Senadores, o debate entre o Senador
Jorge Viana e o Senador Alvaro Dias. Fico feliz quando
vejo debates aqui. Já faz muito tempo em que cada um
fala e em que os outros ouvem. De vez em quando, a
gente faz elogios e, raramente, uma crítica, mas debate
mesmo está faltando. Aqui é absolutamente ausente o
debate. Mesmo nas Comissões, os debates são pontuais, são feitos sobre projetos específicos. Ontem, a
gente viu um debate. O que lamento é que o debate
tenha sido não sobre o futuro do Brasil, não sobre qual
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projeto diferencia PT e PSDB ou para onde cada um
quer levar o Brasil. Isso não apareceu. O que apareceu
foi um debate sobre o DNA ao contrário do mensalão,
cada um dizendo que o pai é outro.
Não vou entrar na discussão sobre onde nasceu
o mensalão. O que quero falar aqui é da ausência de
debate entre os dois grandes Partidos – eu diria que,
hoje, são os maiores Partidos do Brasil – sobre o que
é que cada um deles oferece para o País. Qual o rumo
novo? Qual a inflexão, a dobrada que cada um propõe
para que o futuro seja diferente do de um país com
alta criminalidade, com violência nas ruas, com taxa de
crescimento pequena, com uma educação vergonhosa?
É tão vergonhosa a educação quanto a propaganda do
Governo dizendo que a educação vai bem, Senador
Anibal. Tenho visto essa publicidade do Governo e fico
horrorizado como brasileiro. O Governo deveria denunciar a tragédia e dizer que a tragédia educacional não
é culpa do Governo atual, que é uma coisa que vem
de décadas, mas não dizer que as coisas vão bem.
Eu queria ver um debate sobre o que é que cada
Partido oferece para o futuro do Brasil. Não o vimos! E
sabe por que não o vimos? Porque PSDB e PT pensam
de forma igual. A cara de Lula, a personalidade de Lula
é completamente diferente da cara e da personalidade de Fernando Henrique Cardoso, mas o programa
é o mesmo, com pequenas nuanças, mas não há uma
concepção diferente de projeto. A verdade é que, desde Itamar Franco, ou seja, há 20 anos, tem havido a
mesma concepção de rumo para o Brasil: a concepção de uma social democracia tropical, de uma social
democracia tupiniquim, como se dizia antigamente,
de uma social democracia que se caracteriza, primeiro, por algo muito positivo, que é a responsabilidade
fiscal, que começou com Itamar, que continuou com
FHC, que Lula manteve com sabedoria e com lucidez e
que Dilma mantém, apesar de alguns riscos de que se
colocar um “i” na frente da palavra “responsabilidade”,
virando “irresponsabilidade”. De qualquer maneira, há
um compromisso.
Há também a ideia de que este País precisa ter
generosidade com as classes pobres, o que vem das
rendas transferidas desde antes até do Governo Sarney, que começou a fazer distribuição de alimentos.
Itamar manteve esse programa; Fernando Henrique o
ampliou, criando o Bolsa Escola; Lula mudou o nome,
mudou a concepção, mas aumentou o número. Isso
é algo positivo na social democracia brasileira, mas
insuficiente, porque a generosidade de transferências
de pequenas rendas para as populações pobres é positiva, mas insuficiente. O que a gente quer mesmo é
libertar o povo da necessidade de bolsa, e isso a gente
não vê nem o PT nem o PSDB defendendo.
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Há um modelo de crescimento que caracteriza
esses 20 anos. O modelo de crescimento, com responsabilidade fiscal, que antes não havia, continua
baseado em duas coisas, na agricultura, no agronegócio, exportando commodities, e na indústria metal
mecânica. Essa é a base.
Além disso, caracteriza a social democracia a
democracia desses últimos 20 anos.
Pois bem, vejo a falta de debate aqui entre os dois
grandes Partidos, que pensam exatamente de forma
igual em relação ao futuro, enquanto os outros partidos ficam de fora, sem entrar no debate. Um ou outro
partido menor discute a moralidade, não a concepção
de projeto nacional. Quando vejo isso, creio que têm
razão os analistas que dizem que se esgotou o modelo.
Já houve diversos modelos no Brasil. Houve o
modelo da exportação de açúcar e de algodão, da agricultura, do mundo rural exportando. Houve o modelo do
ouro e o da indústria, iniciado com Getúlio, em 1930.
Houve o salto dado por Juscelino Kubitschek, o que
continuou. A ditadura militar seguiu o mesmo modelo
de antes, mas autoritário – era a mesma coisa, com
mais força e com uma infraestrutura que antes não havia; esse é um mérito do regime militar, sem esquecer
tudo de mal que fez.
A democracia trouxe um novo modelo. A responsabilidade fiscal agregou mais um item, e nós estamos
cumprindo isso, mas creio que os jornalistas têm razão quando dizem: “Esgotou-se”. A maior prova desse
esgotamento é a falta de debate. Quando todo mundo
na política fica igual, isso ocorre porque a coisa não
vai bem. A política é o contrário da família: na família,
quando se debate muito, ela não vai bem; na política,
quando não há debate, a coisa vai mal. E a coisa vai
mal hoje. Acabou o debate! Quando acaba o debate,
é como se esgotasse, a coisa fica velha, a coisa perde o vigor de avançar em direção ao novo, a um país
diferente.
Hoje, o debate é sobre mensalão, porque se deseja que o resto continue o mesmo. Quem é que quer
que o País continue o mesmo, com 100 mil mortes por
ano por violência? Quem quer que o País continue o
mesmo, se as crianças não aprendem a ler e se se
mantêm 13 milhões de analfabetos adultos? Quem quer
manter o mesmo País sem competitividade internacional? Ninguém quer manter o mesmo País, mas todo
mundo age como se o mesmo fosse o único caminho.
Está na hora de fazermos alguns debates, e eu
gostaria que o PSDB e o PT, cada um de um lado,
debatessem o que fazer. É pena que eles pensem o
mesmo! Quer ouvir um exemplo, Senador? A discussão
tem sido em torno de como vender mais carros. Não
há diferença entre a proposta da Presidenta Dilma e a
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proposta do PSDB: desonera-se a folha de pagamento,
reduz-se o IPI, para vender mais carros. Isso está errado? Não, mas é insuficiente. Quero ver um debate, aqui,
não sobre como se venderem mais carros, mas sobre
como fazer o Brasil um País importante na formulação
e execução de políticas de transporte de massa com
qualidade, para que, neste País, as pessoas possam
locomover-se rapidamente, mesmo sem carro privado.
Ontem, vi na televisão quanto aumentou o tempo
que perde o paulista para ir de casa para o trabalho
nos últimos 40 anos. Nada indica melhor a qualidade
de vida do que o curto tempo que você precisa para se
locomover de um lugar a outro. Então, o Brasil piorou,
porque hoje se leva mais tempo para fazer isso. Não
era para a indústria automobilística fazer com que a
gente fosse mais depressa de um lugar a outro? Mas
hoje se sabe que uma bicicleta chega mais depressa
de um lugar a outro, obviamente com esforço muito
grande, do que um carro.
Então, onde está o debate aqui entre PSDB e PT
sobre um novo projeto de Brasil em que o transporte
de massa seja o caminho, não as pequenas medidas
de equilíbrio para aumentar a venda de automóveis?
A gente está debatendo há quantos meses aqui
o Código Florestal? Mas o debate tem uma coisa que
unifica todos, e é uma coisa ruim: debate-se como
manter floresta sem barrar o crescimento econômico.
O verdadeiro debate novo é como desenvolver um país
mantendo as florestas. É diferente a lógica. Uma é a
lógica de crescer destruindo o mínimo possível; a outra
é a lógica de conservar e de ajustar desenvolvimento,
não necessariamente o crescimento.
Todos criticam, dizendo que o crescimento é pequeno no Governo Dilma, e a Presidenta Dilma, um dia
desses, falou que crescimento não é importante, mas
tudo faz estando prisioneira do crescimento.
Hoje, eu queria ver o debate não de quanto crescer, mas de para onde crescer. Não é a busca de um
PIB maior; é a busca de um PIB melhor. O nosso Produto Interno Bruto não está apenas crescendo pouco.
Ele é um Produto Interno Bruto feio, porque não traz
melhoria à qualidade de vida da população.
Quero saber quando a gente vai discutir – toquei
nisso um pouco antes – os programas de transferência
de renda, não para discutir quem vai dar mais bolsas
e pagar bolsas maiores. Quero ver quem vai discutir
aqui como libertar o povo brasileiro da necessidade
de bolsas. De quantos anos a gente precisa para dizer
que, no Brasil, todos terão condições de uma sobrevivência digna sem precisar de transferência de renda
do Tesouro?
E aí entra outro debate: como fazer um modelo
econômico que carregue dentro dele a distribuição da
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renda, não um modelo concentrador em que pagamos
uma enormidade de impostos e em que parte desses
impostos vai para a família sob a forma de bolsas?
Esse não é o caminho permanente. O caminho
permanente é que esse Produto Interno Bruto carregue
a distribuição dentro dele. Um produto Interno Bruto
que fabrica sapato, roupa, comida, transporte público,
saúde, educação é um Produto Interno Bruto distributivo. Ele está distribuindo o que ele faz. Um crescimento
econômico baseado em produtos de luxo, em produtos para altas rendas é um produto concentrador. Ele
precisa de concentração, caso contrário não vende os
produtos. Aí, dá-se um jeitinho: concentra-se para poder vender. Dá-se um jeitinho de pegar dinheiro pelo
Tesouro e de distribuir um pouco.
Está faltando o debate de mudar o rumo. Não
o rumo de mais bolsas, mas o rumo de libertação da
necessidade de bolsas.
Creio que é perfeitamente correto quando os
analistas dizem que está havendo um esgotamento do
modelo. O modelo atual, em que a gente vê PSDB e
PT discutindo, é como reduzir os custos para retomar
a competitividade. A verdadeira competitividade hoje
não está em produzir coisas antigas mais baratas; está
em produzir coisas novas. O que dá competitividade
hoje à indústria é inventar a cada dia um produto novo.
Não é continuar produzindo coisas velhas de maneira
mais barata, porque produzir coisas velhas de maneira mais barata e vender vai depender da demanda,
mas as coisas novas criam a demanda. É por isso que
aqueles que produzem computadores, iPads, telefones
celulares, esse mundo de produtos da alta ciência e
tecnologia, conseguem vender sempre. Não cai a demanda, porque vende um hoje, vende outro diferente,
mais moderno, amanhã. Mas ferro, trigo, soja, isso
não aumenta a demanda. Há uma demanda fixa. Aí,
quando a renda aumenta lá fora, continua a mesma
demanda per capita, porque ninguém come mais soja,
toma mais soja, usa mais soja do que o que precisa
para se alimentar e para outras finalidades. Agora, celulares, iPads, computadores, equipamentos médicos,
remédios, cada vez que surge um novo, cria-se uma
demanda que antes não havia.
Nós não estamos trabalhando assim. Nós continuamos no mesmo modelo de aumentar o consumo
desprezando a poupança. Isso se esgotou. Um País
que tem 17% de sua renda na poupança é um País
cuja economia não tem futuro, mas a gente não vê a
discussão de como aumentar a poupança, em vez de
aumentar o consumo, essa coisa que resolve o hoje,
como o equilibrista na corda, mas não resolve o amanhã, como o maratonista, que é o que o País deveria ser.

SETEMBRO 2012

49178 Quinta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Vejam outro ponto: todos hoje defendem programas de universidade para um número maior de jovens,
e ninguém é contra isso. Mas, vamos ser honestos:
neste País, há 13 milhões de brasileiros que não vão
poder entrar na universidade porque não aprenderam
a ler; há 50, 60 milhões que não vão poder entrar na
universidade porque não passaram no ensino médio.
A gente fala universidade para todos, mas só entre
aqueles poucos que podem entrar na universidade
porque terminaram o ensino médio. Quando é que a
gente vai mudar esse discurso e analisar não só como
todos terminaram o ensino médio com qualidade, em
horário integral, como também ter uma universidade
melhor? Não basta universidade ruim para todos. É
preciso universidade boa para o futuro do Brasil, e
a nossa não está se preparando para isso. A nossa
universidade está ficando obsoleta. Quando uma universidade faz 100 dias de greve, e nada acontece no
País, é porque ela não está sendo tão útil; ela não está
sendo tão necessária. As pessoas não percebem que
ela precisa continuar. Aí, tolera-se a paralisação.
O mundo mudou do ponto de vista da produção
e da disseminação do conhecimento, e a universidade,
que deveria ser o lugar privilegiado para a produção e
a disseminação do conhecimento, ficou para trás. Ela
continua organizada em departamentos, que produzem
em categorias científicas que já estão superadas, e
continua usando o quadro-negro, quando hoje o conhecimento se espalha pelas redes de Internet. Cadê
o debate sobre qual universidade a gente quer, em vez
do debate de quanto a gente quer para a universidade?
Agora mesmo, com o PNE – Plano Nacional de
Educação, seria um grande momento de refletir sobre qual o país que a gente quer, mas ficamos prisioneiros em relação a quanto vamos gastar. Só se fala
se vai ser 10% ou 9% do PIB. Não se fala para onde
irá o dinheiro: se vai haver a criação de uma carreira
nova do magistério, carreira federal ou não; se vai haver o pagamento, nessa carreira, de um salário capaz
de atrair os mais brilhantes jovens para a carreira de
magistério da educação básica ou não; se vai haver a
federalização da educação ou não.
Nós precisamos trazer o debate de volta para esta
Casa. E creio que o debate que caracteriza partidos
do modelo anterior, dessa socialdemocracia cabocla,
socialdemocracia tropical, socialdemocracia tupiniquim,
como quiserem chamar, o debate vai ficar prisioneiro
dessa socialdemocracia, que ficou velha.
E aí o País fica patinando; fica correndo, sem sair
do lugar. É isso que a gente vê, quando o debate fica
restrito ao tal do mensalão. Claro que se tem de debater o mensalão, mas, sinceramente, acho que isso
hoje é uma questão de Justiça e de Polícia: Justiça,
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para julgar e condenar; Polícia, para depois ir à casa
do condenado e levá-lo para a cadeira.
Aqui, a gente pode até fazer denúncia disso, mas
o debate tem que dar um salto adiante. E esse salto vai
exigir uma proposta nova para o Brasil, que não vejo
os partidos atuais preparados e com apetite, desejo,
gana para fazer.
Por isso, o debate de ontem, por um lado, foi bom.
Finalmente, dois partidos importantes debatem, porque,
até aqui, não debatiam, acusavam-se. Mas o debate
que houve continua sendo um debate de acusação e
de defesa, e não um debate de propostas para o futuro.
Sr. Presidente, era isso o que queria falar, mas
há um pedido de aparte, que quero poder ouvir.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Já
que V. Exª está mencionando a falta de debate, quero
aproveitar a oportunidade para me manifestar com V.
Exª. Senador Cristovam Buarque, eu, quando estudante, aqui, em Brasília, assisti, nesta Casa e na Câmara
dos Deputados, a enormes debates ocorridos pela
Arena e pelo MDB; depois, PDS e PMDB. E os temas
abordados eram os mais diversos: reforma agrária,
anistia, eleições, redemocratização, tortura. E lembro
que, cada vez em que um líder ia à tribuna, sempre o
líder do outro partido obrigatoriamente ia rebater os
argumentos, mostrando dados, mostrando argumentos,
ali necessários. Então, hoje, quando V. Exª fala dessa
ausência de debates, é uma verdade. O Parlamento
ficou meio morno, meio sem entusiasmo, um pouco
lento. E hoje verificamos que um assunto importante
no Brasil, a que todo mundo parecer ser favorável, mas
sobre o qual não parece haver uma posição efetiva,
para se chegar a um ponto concreto, é a questão da
reforma tributária, por exemplo. Há pouco, falei aqui das
desigualdades regionais, caracterizadas pela concentração de riquezas tributárias na União e pobreza extrema dos Estados; e, pior ainda, dos Municípios. Veja,
quando V. Exª fala em isenção de IPI, que foi bom por
um lado, mas, para os Estados, foi um desastre total.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Exatamente.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – O
meu Estado mesmo sofreu com isso e está sofrendo
consequências gravíssimas. Então, não se vê mais
um debate efetivo sobre os grandes temas nacionais.
Os debates se resumem a questões menores, como
a do mensalão, que V. Exª bem lembra e que está a
critério da Justiça, da Polícia, do Ministério Público.
É um assunto que está sendo resolvido. Não é mais
objeto de importância para a Casa e não interessa
onde nasceu, se foi em Minas, se foi em São Paulo,
se foi em Brasília. Acho que o importante é que está
sendo julgado e que se está dando a ele o tratamento
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adequado. Mas, neste momento, eu queria dizer que
V. Exª aborda essa questão com muita propriedade. E
toda vez que V. Exª vai à tribuna abordar algum tema
necessariamente inclui a educação. Sempre observo
isso com muita atenção. Quando V. Exª diz que é um
Senador de uma nota só, de certa forma tem razão e
me recorda outro Senador, também de uma nota só,
o Senador João Calmon, que foi uma grande figura
nacional. E graças a ele ter sido um Senador de uma
nota só, de tanto ter batido, batido, batido, V. Exª sabe
o quanto foram importantes as medidas, as propostas,
as proposições aprovadas na Casa pela iniciativa desse
grande Senador da República, que tem uma história
maravilhosa e que muito contribuiu para a educação.
Então, V. Exª hoje está nesta Casa, a meu ver e com
toda certeza, equiparando-se ao Senador João Calmon, que considero um patrono da educação. Hoje,
V. Exª levanta essa bandeira tão firme, tão importante, defendendo sempre, em todos os seus discursos,
qualquer que seja o tema, a questão da educação. É
uma beleza ouvir isso de V. Exª, porque reflete a grande
preocupação que tem com esse tema, que realmente
é a razão maior do desenvolvimento de qualquer país,
de qualquer nação. Uma nação que não se preocupar
com a educação, sem dúvida nenhuma está fadada
ao fracasso total. Então, Senador Cristovam Buarque,
permita-me dizer-lhe que participo deste debate com V.
Exª apenas para dar-lhe razão quando fala da necessidade de haver um debate nesta Casa. Acho que é
isso mesmo. Seria muito mais emocionante ouvirmos
aqui grandes debates, como foi o de Paulo Brossard,
como foi o do próprio Jarbas Passarinho, o de Teotônio
Vilela e o de tantos Senadores que debatiam aqui. As
galerias ficavam lotadas. Eu vinha, como estudante,
assistir ao grande debate. É uma pena que, naquele
tempo, não houvesse televisão, para que o País inteiro
pudesse ouvir os grandes debates nacionais de que
esta Casa já foi palco. Portanto, eu queria saudar V.
Exª e pedir desculpa pelo longo aparte.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Tomás Correia, obrigado.
Espero ter mais alguns minutos.
Quero dizer, Senador, que V. Exª enriqueceu minha fala com seu aparte, lembrando como havia grandes debates. Alguns dizem que é porque os Senadores
daquela época eram melhores oradores. Não acredito,
até porque a gente aprende com os outros. Outros dizem que é porque havia bandeiras. Hoje há bandeiras.
Às vezes, eu acho, Senador, que o problema é a
TV Senado. A gente agora fala para o povo que está
nos assistindo. Não falamos uns para os outros aqui.
Depois eu chego a minha sala, entro na Internet e vejo
os comentários, as críticas. Eu debato diretamente com
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o povo, mas falta o debate daqui. Eu já pensei em sugerir ao Presidente Sarney que as sessões não sejam
transmitidas pela televisão e que, à noite, das 20 horas
às 22 horas, haja uma espécie de Hora do Senado na
TV Senado, como a Hora do Brasil, mas não em cadeia nacional, porque aí o povo não vai gostar. Na TV
Senado, quem quiser assistir assiste a uma revisão de
tudo, sem precisar falar, como estou falando já há 20
minutos. A TV nos aproximou do povo, mas nos afastou uns dos outros. Nós nos afastamos.
V. Exª lembrou as galerias cheias. Não é preciso
mais galerias cheias. Aqui só entram visitantes – não
sei se V. Exª prestou atenção –, ficam 5 minutos, veem
como é o Senado e vão embora. Por quê? Porque não
há debate. Eles veem isto aqui como uma escultura,
não como um plenário. Talvez a TV esteja atrapalhando o nosso debate.
Mas eu queria lhe agradecer muito pela ideia do
IPI. E por quê? E isso confirma a minha ideia de que
PSDB e PT têm o mesmo projeto, porque é o projeto visto com os olhos de São Paulo. Reduz-se IPI de
automóvel e até mesmo da linha de eletrodomésticos
para beneficiar a indústria, que, no Brasil, está concentrada em São Paulo. Isso prejudica o seu Estado,
prejudica os outros Estados. O PIB cresce por São
Paulo, quase não cresce pelos outros Estados. Apesar
de a taxa hoje do Centro-Oeste ser maior do que a de
São Paulo, quando se soma o PIB, é São Paulo. Aí,
fica para lá, e isso está prejudicando São Paulo. Isso
vai asfixiar São Paulo.
São Paulo precisa começar a ver que o futuro
do Estado está no resto do Brasil. Portanto, é preciso
desenvolver o resto do Brasil, mas não vai ser com
IPI. Por exemplo, no Nordeste – porque eu represento
o DF, mas sou pernambucano –, tinha que haver uma
revolução na educação. É assim que a gente conseguiria fazer com que o Nordeste se desenvolvesse, e
não querendo botar lá as indústrias que São Paulo tem.
E, finalmente, essa ideia de uma nota só, que eu
até gosto e assumo. É porque tudo passa pela educação: a saúde, a segurança, a indústria. Tudo passa.
Então, na verdade, é uma bandeira só. Nota só foi
uma jornalista de O Globo que uma vez colocou, e
o carimbo pegou, e eu não vou reclamar do carimbo.
Quando você reclama de um apelido, o apelido agarra
mais ainda. Uma bandeira só, sim. E aí, a gente está
precisando de bandeira, e é muito difícil cada um ter
duas bandeiras.
Veja, o senhor falou em João Calmon. Eu diria
mais: a bandeira de Juscelino era desenvolvimento.
Ele falava de agricultura, mas era desenvolvimento. O
nosso Suplicy tem uma bandeira, que é a renda básica
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da cidadania. O João Calmon tinha bandeira. O nosso
Senador aqui que defendia o divórcio.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO. Fora
do microfone.) – Nelson Carneiro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Nelson Carneiro. Ele segurou durante anos essa
bandeira, até que o que ninguém imaginava que ia
acontecer hoje é aceito com toda naturalidade.
Então, eu fico satisfeito que o senhor lembre que
todo o meu discurso... Eu, às vezes, tento evitar, mas
não consigo e coloco a educação, porque tudo passa
por ela. É a bandeira que me caiu. Eu não escolhi ter
a educação como bandeira. Sou professor, mas podia
a bandeira ser outra. Acontece. É o que acontece com
todas as grandes paixões. Você não busca. Elas acontecem. Aconteceu em mim na política. E eu agradeço que
o senhor tenha reconhecido e tenha falado tão bem...
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria, Senador, só dizer a V. Exa que, quando eu falei
que V. Exa sempre fala da educação não foi criticando.
Pelo contrário. Foi exatamente reconhecendo que isso
é muito importante.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu sei. Eu sei disso. Eu sei perfeitamente. Apenas
agarrei, peguei a carona, para lembrar isso, mas sei
perfeitamente como é que o senhor falou e lhe agradeço muito.
É isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar. Vamos incentivar o debate aqui, mas não devia
ser sobre o mesmo assunto: quem foi o pai do mensalão, jogando a culpa no outro. É a primeira vez que
eu vejo se debater paternidade ao contrário: “O DNA
é seu, o DNA é seu, o DNA é seu”! Isso daí é preciso
denunciar, mas debater, não. O debate aqui é qual o
futuro que a gente quer para este País e como fazer
esse futuro chegar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Anibal Diniz, 1º Vice Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque. De filho bonito todo mundo quer ser pai. Filho feio ninguém
quer assumir.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz, do PT
do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Cidinho Santos, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, o pronunciamento do Senador Cristovam Buarque, que me ante-
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cedeu, propõe uma reflexão: debater o futuro, debater
os grande temas, debater os rumos para o Brasil no
momento em que o mundo sofre um revés importante
no âmbito da economia, em que tivemos um sobressalto em relação ao rumo apontado nas últimas duas
décadas. Hoje, os Estados Unidos estão em crise, a
Europa está em crise e o Brasil cresce não exatamente no ritmo que imaginávamos, mas promove justiça
social e distribuição de renda.
Concordo integralmente que fica bem melhor para
o Parlamento, para o Senado e para Câmara, debater os grandes temas, debater a ciência e tecnologia,
debater o futuro da juventude, o futuro das crianças,
debater o que pode ser feito para que o Brasil esteja
cada vez mais preparado para enfrentar os desafios
da modernidade, os desafios que se apresentam no
sentido de fazer com que cada vez mais as pessoas
tenham seus espaços reduzidos e cada vez mais se
preparem profissionalmente para competir no mercado,
sobreviver. Nesse sentido, o Brasil deu passos importantes, mas há outros muitos passos a serem dados.
Eu concordo integralmente que temos de primar por
esse tipo de debate.
O Presidente Lula, ainda que não tenha passado
por uma faculdade, conseguiu fazer um governo que
investiu fortemente na criação e no fortalecimento de
muitas faculdades. O Presidente Lula conseguiu fazer
com que as escolas técnicas no Brasil, que durante
100 anos eram em número aproximado de 100, chegassem a quase 400. E hoje, com a Presidenta Dilma,
com o Pronatec, existe um plano de expansão em que
devem chegar a 500 escolas até 2014.
O mesmo pode ser dito em relação a programas
que visam a assistir aquelas populações mais isoladas e com maiores dificuldades. O programa Luz no
Campo, do Presidente Fernando Henrique, atingiu
um número bastante pequeno de famílias, com uma
agravante, uma diferença: era um programa que levava luz com instalações pagas aos beneficiários. O
Presidente Lula, ao reformular esse programa, com o
programa Luz para Todos, ampliou significativamente
o número de pessoas atendidas em todas as regiões
do País – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e
Sul –, levando instalações gratuitamente e permitindo
que as pessoas saíssem da escuridão dos séculos
XVIII ou XIX para experimentar situações dos séculos
XX e XXI, em que estamos.
Então, demos passos importantes. O Presidente
Lula deu passos importantes. A Presidenta Dilma continua dando passos importantes, investindo, trazendo
possibilidade de grandes investimentos, de facilitação
para a indústria, de facilitação para que as famílias re-
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modelem sua renda e possam investir mais e melhor
na sua preparação, na sua formação.
Infelizmente, quem tem trazido ao debate esses temas condenados aqui pelo Senador Cristovam
Buarque não tem sido a base aliada do Governo. Os
Senadores da Base Aliada, como fez o Senador Jorge
Viana, na sessão de ontem, e como fiz também, têm
procurado reagir às afirmações que são feitas de maneira condenatória e absolutista, porque não permitem
o contraditório, de que o Partido dos Trabalhadores, o
Presidente Lula, as lideranças do Partido dos Trabalhadores estão todas em um balaio em que são apresentadas como as grandes vilãs da história do Brasil,
como se fossem os inventores de todos os malfeitos
que, historicamente, sempre aconteceram no Brasil.
Mesmo o Líder da Oposição, que discursava ontem aqui e foi contraditado pelo Senador Jorge Viana,
não faz o reconhecimento de que com o Presidente
Lula houve muito mais liberdade e muito mais condições dadas às investigações da Polícia Federal, à
autonomia do Ministério Público.
De tal maneira que as denúncias afloradas durante o governo Lula foram incomparavelmente maiores
porque muito mais liberdade se deu para os órgãos de
Estado funcionarem com plena liberdade.
Vejam, por exemplo, o pronunciamento da Senadora Ana Amélia, com o qual me congratulo, em que
questiona o absurdo de um candidato a prefeito, que
está no exercício do cargo, disputar a reeleição sem
um afastamento, quando qualquer candidato do Executivo, ao disputar, ao pleitear outro cargo, tem que se
afastar 6 meses antes.
Aí, imediatamente, voltamos no tempo: quem instituiu a reeleição para os cargos executivos no Brasil?
Quem instituiu foi o Presidente Fernando Henrique,
quando estava no exercício do cargo, exatamente mudando a regra do jogo para se autobeneficiar. E isso
não foi feito simplesmente com conversa com parlamentares, com justificativas no sentido de convencê-los com essa proposta.
Quando houve a votação da reeleição, quando
Fernando Henrique ganhou o direito à reeleição aqui,
nós tivemos o Brasil inteiro exposto a uma denúncia
de que foram comprados parlamentares para a emenda da reeleição.
Então, se nós temos que discutir outro caminho a
partir de agora, estamos plenamente dispostos a isso,
mas há que se colocar claramente que quem trouxe
o instituto da reeleição para o Brasil foi o governo do
PSDB, pelos métodos do PSDB; e ali, sim, valeu o
método da compra de votos.
E hoje, quando se discute o julgamento do mensalão, colocando-o como se fosse o início dos casos de
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corrupção no Brasil, aí sim, não podemos aceitar. Não
podemos aceitar porque isso não nos cabe. O Presidente Lula assumiu o governo em 2002. Foi eleito em
2002 e assumiu em 2003. Até 2002, estávamos sob
a presidência de Fernando Henrique, e a emenda da
reeleição aconteceu lá nos idos de 1994, 1995, quando
Fernando Henrique estava na Presidência.
Assim, eu concordo que tenha que se qualificar
o debate sempre. E é um desafio que nós temos; ou
seja, somos obrigados, pelo nosso dever constitucional,
a buscar qualificar o debate sempre. Mas não podemos deixar sem resposta quando a história é abruptamente deturpada, como fazem algumas lideranças da
oposição, querendo colocar todos os males da política
brasileira na conta do Partido dos Trabalhadores, que
está no exercício da Presidência há apenas 10 anos:
8 anos com o Presidente Lula e chegando ao segundo
ano da Presidenta Dilma. Então, nesse sentido, quero
até ler na íntegra – porque essa não é uma reflexão
minha, não é do Senador Jorge Viana – uma reflexão
que é feita por pensadores da política nacional.
Foi publicado, esta semana, um artigo do sociólogo e Presidente do Instituo Vox Populi, Marcos
Coimbra, intitulado: “Revelações e Eleições”, no qual
ele faz uma análise que considero pertinente, porque
compartilho, também, dessa opinião. Quero citar, aqui,
o artigo na íntegra. De antemão, gostaria de pedir, Sr.
Presidente, que fosse publicado na íntegra também
para que fique nos Anais do Senado.
O artigo diz o seguinte:
O mais rumoroso evento político da semana
passada, a publicação pela revista Veja de
uma matéria contendo algumas declarações
de Marcos Valério e muitas ilações a respeito
do que ainda teria a dizer sobre o “mensalão”,
deve ser compreendido em função do momento que vivemos.
No front jurídico imediato, não tem significado. Quem entende do processo que corre no
Supremo Tribunal Federal afirma que os votos
dos ministros estão escritos e não mudariam
porque um dos réus disse isso ou aquilo.
Nem se a questão fosse suscitada por um
veículo com credibilidade. Não é o caso dessa revista, que se dedica apenas ao combate
ideológico e que se desobriga, por essa razão, de honrar as regras do jornalismo. Para
ela, vale tudo.
Não cabe especular sobre o que teria motivado Valério a falar – o que quer que tenha dito.
Desinformado é que não está, considerando
a qualidade dos advogados com que conta.
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Ele sabe que, a esta altura do processo, lançar suspeitas sobre Lula ou outras pessoas
só aprofunda seus problemas.
Estamos entrando na hora decisiva do julgamento, quando a “fatia” política será avaliada
pelos ministros. É agora que a suposição da
Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre
o pretenso esquema de compra de votos de
parlamentares – que teria existido entre 2004
e 2005, para aprovar medidas de interesse do
governo – começará a ser discutida.
Desde a CPI, essa é a parte mais fantasiosa
e frágil das denúncias. Por mais que alguns
deputados oposicionistas tivessem tentado
ligar pagamentos recebidos por partidos e parlamentares a votações específicas, nenhuma
foi identificada com clareza.
A completa falta de sentido do governo pagar
integrantes de sua bancada mais fiel para que
votassem assim ou assado apenas ressalta a
insipiência da hipótese. [sic]
Quanto à PGR, ela não conseguiu avançar um
milímetro na demonstração dessa vinculação.
Que benefício teria agora Valério estabelecendo-a, ainda que somente com base em
declarações não substanciadas? Justo quando
serão julgados os políticos acusados? O que
ganharia confessando ser parte de uma quadrilha que cometeu um crime grave? Boicotar
o trabalho da defesa?
E a revista? O que ganha publicando a “entrevista” agora?
No tocante ao julgamento, nada. O ambiente
de pressão sobre os juízes está construído e
a matéria não aumenta o risco que correm de
ser achincalhados se votarem em desacordo
com o que ela deseja.
Isso, eles já entenderam.
Ou seja: para Valério e a revista, dentro da
história do julgamento do “mensalão”, ela é
inútil (o que não quer dizer que não possa
ter relevância nas guerras de longo prazo em
que estão engajados – ele, tentando reduzir
as provações que o aguardam, ela, na luta
contra o “lulopetismo”).
A matéria tem outra razão de ser.
Quem mora fora de São Paulo não entende a
importância que a eleição de prefeito assume
para quem faz política na cidade. Acham que
é fundamental para o Brasil.
Quem não é “serrista” não compreende a dor
de ver seu preferido prestes a sofrer uma derrota humilhante. Se agarrando à tênue hipótese
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de derrotar Fernando Haddad e receber o voto
petista para enfrentar Celso Russomanno [no
caso de segundo turno].[sic]
Chance remota? Pouca possibilidade? Não
importa. O que puderem fazer para que ele
ultrapasse Haddad farão.
Não é difícil ver as ligações. José Serra traz o
mensalão para sua propaganda eleitoral, na
hora em que falham os velhos argumentos (“o
mais preparado”, “o líder nas pesquisas”, etc).
Na semana seguinte, a revista faz matéria bombástica, com capa pronta para a televisão. Que
coincidência feliz! Que acaso extraordinário!
Vai dar certo? Pouco provável. Mas é o que têm.
Esse é o artigo do Marcos Coimbra, Presidente do Instituto Vox Populi, para mostrar que não é por
acaso que o PSDB, em parceria com a revista Veja,
tenta trazer novamente esse assunto à tona e, agora,
querendo novamente incluir o Presidente Lula tantos
anos depois, nessa discussão.
Entendemos que o desespero do PSDB paulista
está levando a essa tomada de atitudes tresloucadas.
Vi que houve muita tuitagem dos seguidores de Serra
contrários ao meu pronunciamento e ao do Senador
Jorge Viana feitos ontem, mas quero dizer que não estamos pensando sozinhos. Há muita gente observando
a postura do PSDB e, exatamente por isso, a rejeição
do Serra está cada vez maior em São Paulo, e isso se
estende a outras capitais onde o PSDB disputa. Com
essa postura truculenta, de querer macular a imagem
de quem disputa uma eleição só para facilitar o caminho à tomada do poder, não é a mais correta.
Exatamente por isso, o Serra e o time para o
qual ele torce, o Palmeiras, estão no mesmo caminho:
parece-me que serão rebaixados neste ano de 2012.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Gostaria de mencionar hoje o
artigo do sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi,
Marcos Coimbra, intitulado “Revelações e Eleições”,
no qual ele faz uma análise que considero pertinente,
porque compartilho dessa opinião.
Cito aqui o artigo:
“O mais rumoroso evento político da semana
passada, a publicação pela revista Veja de
uma matéria contendo algumas declarações
de Marcos Valério e muitas ilações a respeito
do que ainda teria a dizer sobre o “mensalão”,
deve ser compreendido em função do momento que vivemos.
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No front jurídico imediato, não tem significado. Quem entende do processo que corre no
Supremo Tribunal Federal afirma que os votos
dos ministros estão escritos e não mudariam
porque um dos réus disse isso ou aquilo.
Nem se a questão fosse suscitada por um
veículo com credibilidade. Não é o caso dessa revista, que se dedica apenas ao combate
ideológico e que se desobriga, por essa razão, de honrar as regras do jornalismo. Para
ela, vale tudo.
Não cabe especular sobre o que teria motivado Valério a falar – o que quer que tenha dito.
Desinformado é que não está, considerando
a qualidade dos advogados com que conta.
Ele sabe que, a esta altura do processo, lançar suspeitas sobre Lula ou outras pessoas
só aprofunda seus problemas.
Estamos entrando na hora decisiva do julgamento, quando a “fatia” política será avaliada
pelos ministros. É agora que a suposição da
Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre
o pretenso esquema de compra de votos de
parlamentares – que teria existido entre 2004
e 2005, para aprovar medidas de interesse do
governo – começará a ser discutida.
Desde a CPI, essa é a parte mais fantasiosa
e frágil das denúncias. Por mais que alguns
deputados oposicionistas tivessem tentado
ligar pagamentos recebidos por partidos e parlamentares a votações específicas, nenhuma
foi identificada com clareza.
A completa falta de sentido do governo pagar
integrantes de sua bancada mais fiel para que
votassem assim ou assado apenas ressalta a
insipiência da hipótese.
Quanto à PGR, ela não conseguiu avançar um
milímetro na demonstração dessa vinculação.
Que benefício teria agora Valério estabelecendo-a, ainda que somente com base em
declarações não substanciadas? Justo quando
serão julgados os políticos acusados? O que
ganharia confessando ser parte de uma quadrilha que cometeu um crime grave? Boicotar
o trabalho da defesa?
E a revista? O que ganha publicando a “entrevista” agora?
No tocante ao julgamento, nada. O ambiente
de pressão sobre os juízes está construído e
a matéria não aumenta o risco que correm de
ser achincalhados se votarem em desacordo
com o que ela deseja.
Isso, eles já entenderam.
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Ou seja; para Valério e a revista, dentro da
história do julgamento do “mensalão”, ela é
inútil (o que não quer dizer que não possa
ter relevância nas guerras de longo prazo em
que estão engajados – ele, tentando reduzir
as provações que o aguardam, ela, na luta
contra o “lulopetismo”)
A matéria tem outra razão de ser.
Quem mora fora de São Paulo não entende a
importância que a eleição de prefeito assume
para quem faz política na cidade. Acham que
é fundamental para o Brasil.
Quem não é “serrista” não compreende a dor
de ver seu preferido prestes a sofrer uma derrota humilhante. Se agarrando à tênue hipótese de derrotar Fernando Haddad e receber o
voto petista para enfrentar Celso Russomano.
Chance remota? Pouca possibilidade? Não
importa. O que puderem fazer para que ele
ultrapasse Haddad farão.
Não é difícil ver as ligações. José Serra traz o
mensalão para sua propaganda eleitoral, na
hora em que falham os velhos argumentos (“o
mais preparado”, “o líder nas pesquisas”, etc).
Na semana seguinte, a revista faz matéria
bombástica, com capa pronta para a televisão. Que coincidência feliz! Que acaso extraordinário!
Vai dar certo? Pouco provável. Mas é o que têm.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Conforme solicitado e conforme o Regimento,
será inserido nos Anais o pedido de V. Exª do artigo
do Marcos Coimbra.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou o Senador Mozarildo
Cavalcanti, como membro suplente, em vaga pertencente ao Bloco Parlamentar da Maioria, para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, conforme os Ofícios nºs 305, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria e 135,
de 2012, da Liderança do PTB.
Os Ofícios foram encaminhados à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
São os seguintes os ofícios:
Of.GLPMDB nº 305/2012
Brasília, 18 de setembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que, a pedido da Liderança do Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB, esta Liderança do PMDB cede uma
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vaga como membro suplente, na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
para o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
Of. nº 135 – 2012/PTB/SF
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de
indicar, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o
eminente Senador Mozarildo Cavalcanti para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização – CMO, como membro suplente, em
vaga cedida pela Liderança do PMDB, nos termos do
expediente em anexo.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou os Senadores Sérgio
Souza, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Luiz Henrique, como membros titulares, em substituição aos
Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles,
Paulo Davim e Vital do Rêgo; e os Senadores Roberto
Requião, Vital do Rêgo, Ana Amélia e Clésio Andrade, como membros suplentes, em substituição aos
Senadores Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio Souza
e Waldemir Moka, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
575, de 2012, conforme o Ofício nº 300, de 2012, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.

Francisco Dornelles
Luis Henrique

Ana Amélia
Clésio Andrade

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou os Senadores Clésio
Andrade, Casildo Maldaner, Ana Amélia e Tomás Correia, como membros titulares, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo
Davim e Vital do Rêgo; e os Senadores Eduardo Braga,
Luiz Henrique, Jader Barbalho e Paulo Davim, como
membros suplentes, em substituição aos Senadores
Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio Souza e Waldemir
Moka, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 576, de 2012,
conforme o Ofício nº 301, de 2012, da Liderança do
Bloco Parlamentar da Maioria, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 301/2012
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória nº 576, de 15 de agosto
de 2012.
Titulares
Clésio Andrade
Casildo Maldaner
Ana Amélia
Tomás Correia

Suplentes
Eduardo Braga
Luis Henrique
Jader Barbalho
Paulo Davim

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.

É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 300/2012
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória nº 575, de 7 de agosto
de 2012.
Titulares
Sérgio Souza
Lobão Filho
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Suplentes
Roberto Requião
Vital do Rêgo

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou os Senadores Waldemir Moka, Roberto Requião, Benedito de Lira e Ciro
Nogueira, como membros titulares, em substituição aos
Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo
Davim e Vital do Rêgo; e os Senadores Eduardo Braga,
Pedro Simon, Clésio Andrade e Tomás Correia, como
membros suplentes, em substituição aos Senadores
Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio Souza e Waldemir
Moka, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 577, de 2012,
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conforme o Ofício nº 302, de 2012, da Liderança do
Bloco Parlamentar da Maioria, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 302/2012
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória nº 577, de 29 de agosto
de 2012.
Titulares
Waldemir Moka
Roberto Requião
Benedito de Lira
Cyro Nogueira

Suplentes
Eduardo Braga
Pedro Simon
Clésio Andrade
Tomás Correia.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou os Senadores Tomás
Correia, Jader Barbalho, Ivo Cassol e Waldemir Moka,
como membros titulares, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim e Vital do Rêgo; e os Senadores Eduardo Braga,
Ricardo Ferraço, Sérgio Souza e Paulo Davim, como
membros suplentes, em substituição aos Senadores
Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio Souza e Waldemir
Moka, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 578, de 2012,
conforme o Ofício nº 303, de 2012, da Liderança do
Bloco Parlamentar da Maioria, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 303/2012
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória nº 578, de 31 de agosto
de 2012.
Titulares
Tomás Correia
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Suplentes
Eduardo Braga
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Jader Barbalho
Ivo Cassol
Waldemir Moka

Ricardo Ferraço
Sérgio Souza
Paulo Davim

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou os Senadores Renan
Calheiros, Ricardo Ferraço, Francisco Dornelles e Romero Jucá, como membros titulares, em substituição
aos Senadores Francisco Dornelles, Paulo Davim e
Vital do Rêgo; e os Senadores Eduardo Braga, Lobão Filho, Clésio Andrade e Casildo Maldaner, como
membros suplentes, em substituição aos Senadores
Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio Souza e Waldemir
Moka, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 579 de 2012,
conforme o Ofício nº 304, de 2012, da Liderança do
Bloco Parlamentar da Maioria, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 304/2012
Brasília, 17 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012.
Titulares
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Francisco Dornelles
Romeu Jucá

Suplentes
Eduardo Braga
Lobão Filho
Clésio Andrade
Casildo Maldaner

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – A Presidência designou, como membros titulares,
os Senadores Eduardo Amorim e Alfredo Nascimento,
em substituição ao Senador Gim Argello e Eduardo
Amorim, e, como membros suplentes, os Senadores
Armando Monteiro e Gim Argello, em substituição aos
Senadores Alfredo Nascimento e João Vicente Claudino, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 578, de 2012,
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conforme o Ofício nº 122, de 2012, da Liderança do
Bloco Parlamentar União e Força, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 122/2012-BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos temos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Alfredo Nascimento, como membros
Titulares e o Senador Armando Monteiro e Gim Argello,
como membros Suplentes, para integrarem a Comissão
Mista para apreciar a Medida Provisória nº 578, de 31 de
agosto de 2012, que “Permite a depreciação acelerada
dos veículos automóveis para transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes
que menciona, previstos na tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – A Presidência designou, como membros titulares,
os Senadores Eduardo Amorim e Cidinho Santos, e, como
membros suplentes, os Senadores Armando Monteiro
e Gim Argello, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 579, de
2012, conforme o Ofício nº 130, de 2012, da Liderança
do Bloco Parlamentar União e Força, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 130/2012-BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Cidinho Santos, como membro Titulares e o Senador Armando Monteiro e Gim Argello,
como membros Suplentes, para integrarem a Comissão
Mista para apreciar a Medida Provisória nº 579, de 11
de setembro de 2012, que “Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais,
sobre a modicidade tarifária, e dá outras providências”.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou o Senador Armando
Monteiro, como membro titular, em substituição ao
Senador Cidinho Santos, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, como membro suplente, em substituição ao
Senador Alfredo Nascimento, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 574 de 2012, conforme o Ofício nº 135,
de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar União e
Força, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 135/2012-BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, nos termos
regimentais e em aditamento ao ofício nº 68/2012-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores Armando Monteiro, como membro Titular, e Mozarildo
Cavalcanti, como membro Suplente, para integrarem
a Comissão Mista dedicada a apreciar a Medida Provisória nº 574, de 2012, em substituição aos Senadores
Cidinho Santos e Alfredo Nascimento.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou o Senador Mozarildo
Cavalcanti, como membro suplente, em substituição ao
Senador Cidinho Santos, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 575
de 2012, conforme o Ofício nº 136, de 2012, da Liderança
do Bloco Parlamentar União e Força, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 136/2012–BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, nos termos
regimentais e em aditamento ao ofício nº 86/2012–
BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
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pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Mozarildo Cavalcanti para integrar, como membro Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 575, de 2012, em substituição ao nobre
Senador Cidinho Santos.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou o Senador Armando
Monteiro, como membro titular, em substituição ao
Senador Eduardo Amorim, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, como membro suplente, em substituição ao
Senador Alfredo Nascimento, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 576 de 2012, conforme o Ofício nº 137,
de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar União e
Força, no Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 137/2012-BLUFOR/SF
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, nos termos regimentais e em aditamento ao ofício nº 114/2012-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco, Parlamentar União e Força, os Senadores Armando Monteiro, como membro Titular, e Mozarildo
Cavalcanti, como membro Suplente, para integrarem
a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 576, de 2012, em substituição aos nobres
Senadores Eduardo Amorim e Alfredo Nascimento.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou o Senador Mozarildo
Cavalcanti, como membro titular, em substituição ao
Senador Cidinho Santos, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 577 de 2012, conforme o Ofício nº 138, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, no
Senado Federal.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

Quinta-feira 20 49187

Of. nº 138/2012-BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, nos termos regimentais e em aditamento ao ofício nº 119/2012-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Mozarildo
Cavalcanti para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
nº 577, de 29 de agosto de 2012, em substituição ao
nobre Senador Cidinho Santos.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou os Deputados Leonardo Gadelha e Professor Sérgio de Oliveira, como
membros titular e suplente, em substituição, respectivamente, aos Deputados Ratinho Júnior e Leonardo
Gadelha, para integrar a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício n° 241, de 2012, da Liderança do Partido Social Cristão – PSC, da Câmara dos Deputados.
O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
É o seguinte o Ofício:
Ofício Líder nº 241/2012
Brasília-DF, 18 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa
Excelência a indicação do Deputado Leonardo Gadelha (PSC/PB), para integrar como membro titular, em
substituição ao Deputado Ratinho Junior (PSC/PR),
que não está no exercício do mandato, e o Professor
Sérgio de Oliveira (PSC/PR), para integrar como membro suplente, em substituição ao Deputado Leonardo
Gadelha (PSC/PB), a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus
protestos de elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado André Moura, –
Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designou o Deputado Ronaldo
Nogueira, como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
579, de 2012, conforme o Ofício nº 345, de 2012, da
Liderança do PTB, na Câmara dos Deputados.
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O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 345/2012
Brasília, 18 de setembro de 2012
Assunto: Indicação para Medida Provisória 579
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência do Senhor Deputado
Ronaldo Nogueira (PTB-RS), na qualidade de Titular
e em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB-GO) para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, que “Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos
encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá
outras providências.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 838, DE 2012
Considerando a competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, prevista no inciso X do art. 49 da
Constituição, e nos termos do disposto no art. 50, §
2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, inciso I, e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que sejam solicitados ao Senhor Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as seguintes informações sobre a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
1. Como se sabe, o Tesouro Nacional emprestou,
nos últimos quatro anos, recursos financeiros expressivos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), estimados em cerca de R$
240 bilhões entre 2009 e 2011, de forma a ampliar a
sua capacidade de financiamento. Todavia, a despeito
desses aportes, tem sido sistematicamente veiculado
na imprensa, assim como em diversas análises sobre
a atuação recente do banco, que a taxa de investimento do País não aumentou na mesma proporção, como
esperava e desejava o Governo. Contrariamente, tem,
inclusive, apresentado quedas, como as registradas
entre 2010 e 2011, de 19,5% para 19,3% do PIB, e
atingindo 17,9% no final do 2º trimestre do corrente ano.
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a) Quais os montantes desembolsados pelo
banco, nos últimos quatro anos, voltados para
o financiamento de novos investimentos, e a
correspondente distribuição para cada setor no
total emprestado pelo BNDES? A estratégia
de ampliar a capacidade de financiamento do
banco está perdendo eficácia como resposta à
desaceleração da economia? No entendimento
do Banco, quais as causas dessa desaceleração e o seu papel para revertê-la?
b) Que proporção e qual o montante de empréstimos do banco foi direcionado para outros
usos, que não investimentos, nesses anos?
Discriminá-los por categoria de operação e
por entidades beneficiadas.
c) Tem-se intensificado a demanda por recursos do banco, diante da retração verificada nas
taxas de formação de capital, e da esperada
ampliação dos investimentos em infraestrutura?
Com que estimativa de volume de financiamentos o BNDES trabalha para este ano, e quais
as bases que o fundamentam e o justificam?
2. Os desembolsos do banco devem saltar de
R$ 38,2 bilhões (US$ 18 bilhões), em 2002, para R$
150 bilhões (US$ 72 bilhões), até o fim de 2012. No
bojo desse aumento, ocorreu também uma reorientação da atuação do BNDES, que passou, inclusive,
a apoiar a expansão de multinacionais brasileiras,
quer ajudando a formação de grandes grupos nacionais – principalmente por meio do estímulo a fusões
e aquisições – seja financiando investimentos diretos
brasileiros no exterior, ou mesmo promovendo o financiamento de obras de infraestrutura no exterior, com
maior conteúdo nacional, principalmente na América
Latina e África. Os dados são limitados no caso dessas operações internacionais – para os quais o banco
divulga apenas o volume de financiamentos agregado
por país de destino.
a) Quais os montantes de recursos do banco
foram direcionados para cada uma dessas
ações nos anos de 2003 a 2011? Sob que
modalidades, e em que proporção, se efetivaram os aportes de recursos – empréstimos,
investimentos ou participações?
b) Quais as construtoras brasileiras envolvidas,
com que valores de empréstimo do BNDES e
qual a natureza e valor das obras financiadas
em Angola, Argentina, República Dominicana,
Venezuela, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Cuba,
Paraguai, Moçambique, África do Sul, China e
Uruguai? Há previsões de novos aportes nessa
área e quais as obras e países contemplados?
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Há contrapartidas de interesse nacional nos
investimentos financiados? Quais?
c) Quais os riscos e as garantias asseguradas
nesses empréstimos? Que encargos financeiros foram cobrados, em especial relativos aos
juros e comissões, seu prazo de vencimento
e situação de adimplemento?
3. Têm sido contundentes os questionamentos
que enfatizam a falta de transparência sobre uma possível concentração dos financiamentos do banco nas
grandes empresas. Não se desconhece, por outro lado,
que nos últimos anos foram feitos esforços para ampliar
os empréstimos a pequenas empresas. A criação do
cartão BNDES é um exemplo de avanço nessa área.
Que parcela dos desembolsos anuais do banco
foi direcionada, nos anos de 2003 a 2011, às grandes
empresas? Quais os critérios de seleção de empresas e as condições dos empréstimos? Quais as razões para, num contexto de ainda restrição de crédito
nacional, o BNDES emprestar dinheiro público para
grupos globais, que poderiam conseguir recursos em
mercados internacionais?
4. Ainda nesse contexto, o banco é, muitas vezes, criticado pelas distorções que criaria com essa
possível concentração de seus financiamentos. Em
vez de complementar, ele deslocaria o setor financeiro
privado e não abordaria a falha do mercado no financiamento insuficiente para pequenas empresas ou os
empreendimentos arriscados.
Que distorções, no entendimento do banco, essa
concentração engendraria no mercado financeiro?
Qual a participação dos empréstimos e financiamentos
do banco para empresas que exibam o melhor risco
de crédito? Qual o tamanho e os setores de atuação
dessas empresas? Que razões fundamentam que os
empréstimos com taxas subsidiadas sejam aplicados
em empresas que exibem o melhor risco de crédito, que poderiam utilizar outros agentes do mercado
financeiro doméstico e internacional para crédito a
qualquer momento?
5. Os empréstimos do Tesouro Nacional para o
BNDES têm um custo fiscal. O Tesouro Nacional se
endivida no mercado pagando, no mínimo, taxas de
juros, em média, correspondentes à taxa SELIC e empresta esses recursos para o BNDES cobrando a TJLP.
Logicamente, o diferencial de juros é o custo financeiro
dessa operação. Embora seja uma operação tradicional do Tesouro Nacional, o total de empréstimos não
era expressivo; até 2006 não chegava a R$ 10 bilhões.
Atualmente, aproxima-se dos R$ 300 bilhões.
Qual é a estimativa do custo fiscal anual dessas
operações? Há um limite para esse tipo de operação?
Como essas operações entre o Tesouro Nacional e o
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BNDES se enquadram na Lei de Responsabilidade
Fiscal, dadas as despesas fiscais resultantes?
6. Ainda nesse campo da relação do BNDES com
o Tesouro Nacional, quais os montantes dos valores financeiros transferidos pelo banco ao Tesouro Nacional
a título de compra de ativos, nos últimos quatro anos?
Discriminar tais operações por ano, pela natureza do
ativo adquirido e pela fonte de recursos utilizada pelo
banco nessas compras, em especial destacando as
aquisições de créditos e de ações de titularidade do
Tesouro Nacional. Quanto dessas operações provém
de empréstimos do próprio Tesouro para o BNDES?
Que valores de dividendos foram distribuídos pelo BNDES ao Tesouro Nacional nesses últimos quatro anos?
7. Nos últimos anos, e em particular em meio à
recente crise internacional, o BNDES tem ampliado
sua atuação nos mercados de capitais, como “acionista
minoritário” em empresas privadas, conforme informado na imprensa e em relatórios do próprio banco. Em
que setores da atividade econômica o banco, preferencialmente, atua dessa forma? Quais as empresas que
tiveram parcela de seu capital adquirido pelo banco e
os valores dessas compras? Essa modalidade de aplicação da instituição, conjugada como o seu exercício
primordial de promover financiamentos ao setor produtivo não representam fatores que limitam o próprio
desenvolvimento do mercado de capitais no País, impedindo que um maior número de companhias busque
recursos via abertura de capital na bolsa de valores?
Que razões a justificam?
8. O último plano do Governo, anunciado em 16
de agosto, o Plano Nacional de Logística Integrada
(PNLI), se concentra em abordar as deficiências na
infraestrutura do País, particularmente transportes e
logística, através de um maior envolvimento do setor
privado. Qual a previsão de aportes de recursos do
BNDES para esse programa? Que modalidades de
operações financeiras são previstas e seus respectivos
valores e condições, por segmentos a serem contemplados com os recursos?
Justificação
É estratégico ao País ter um banco como o BNDES, que responde por um quarto de todos os empréstimos para o setor privado, com desembolsos
esperados, para este ano, de R$ 150 bilhões (US$ 72
bilhões), superiores aos de muitos organismos internacionais de crédito, inclusive aos do Banco Mundial.
Ademais, possui expressiva carteira de ações, avaliada
em R$ 78,5 bilhões em junho de 2010.
Além da mudança na “escala” dos seus desembolsos, a atuação recente do BNDES tem-se caracterizado ainda pelo apoio à expansão de multinacionais
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brasileiras pelo globo, e pelo destaque alcançado no
processo de atenuação dos efeitos da crise internacional na economia brasileira.
Em particular, o BNDES tem concedido financiamentos a diversos países da América Latina e da
África, sem que as informações e os dados relativos a
essas operações financeiras internacionais sejam divulgados de forma sistemática e detalhada. Sabe-se que
o BNDES tem financiado estradas, ferrovias, metrôs,
aeroportos; mas não se conhece as reais contrapartidas oportunizadas ao País, nem tampouco o volume
dos recursos envolvidos, suas condições financeiras
e sua situação de adimplemento.
Por seu turno, os empréstimos subsidiados concedidos pelo BNDES, inclusive por meio de recursos
obtidos via empréstimos do Tesouro Nacional, são realizados sem que sejam disponibilizadas informações
sobre o real custo fiscal envolvidos nessas operações.
O custo fiscal dos subsídios do banco, portanto, não
está totalmente claro para o Congresso e a sociedade civil. Além disso, parece haver uma falta de transparência no critério de seleção para a concessão de
empréstimos e as condições destes.
Para se ter uma dimensão do volume de recursos
envolvidos, basta observar que, nos anos de 2009 e
2010, o governo injetou R$ 180 bilhões no BNDES. Os
recursos foram viabilizados por meio da emissão de
dívida pública. Com os aportes recentes, a capitalização total deverá situar-se em torno de R$ 300 bilhões,
operações essas aprovadas pelo Congresso Nacional.
O fato de o BNDES, um banco público que provê
recursos subsidiados, ter se transformado numa das
maiores instituições financeiras do mundo, impõe ao
Congresso Nacional, e em particular ao Senado Federal, a necessidade de acompanhar suas atividades,
de forma a assegurar que o Banco cumpra com sua
missão institucional. Para tanto, é fundamental que sejam conhecidos os critérios adotados para a escolha
dos empreendimentos a serem apoiados e que sejam
elucidados os aspectos considerados pelo Banco para
que, em alguns casos, se torne sócio das companhias.
Tais iniciativas, entendemos, são imprescindíveis para
que se explique e compreenda o beneficio social dessa estratégia de atuação do BNDES. Mais ainda, é
imperativo elucidar as relações levadas a efeito pelo
Tesouro Nacional com o BNDES.
Em suma, embora o banco tenha exercido claramente um papel chave no processo de crescimento
recente da economia brasileira, entendemos ser este
um momento especial e oportuno para se refletir e repensar sua estratégia, de modo a adequá-lo ainda mais
às reais necessidades de desenvolvimento do Brasil,
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reforçando, ainda, a transparência de seus critérios de
crédito e investimento.
O Congresso Nacional, em particular o Senado
Federal, consoante o disposto na Constituição Federal
acerca de sua competência fiscalizadora, dentre outras,
e da plena necessidade de conhecimento de qualquer
assunto de interesse nacional, requer que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior este pedido de informações.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP-RS).
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 637,
de 14 de setembro de 2012, da Ministra de Estado
do Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento n°
146, de 2012, de informações, de autoria do Senador
Cristovam Buarque.
As informações, em cópia, foram encaminhadas
ao Requerente e juntadas ao Projeto de Lei da Câmara n° 60, de 2003.
O Requerimento vai ao arquivo.
O Projeto retorna à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
– CMA.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 347, DE 2012
Altera os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, de
27 de novembro de 1998, para ampliar o
limite máximo de receita bruta total para
opção pelo regime de lucro presumido de
tributação pelo imposto de renda das pessoas jurídicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta
total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a R$ 72.000.000,00 (setenta
e dois milhões de reais), ou a R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses,
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poderá optar pelo regime de tributação com
base no lucro presumido.
..................................................................” (NR)
Art. 2º O inciso I do art. 14 da Lei nº 9.718, de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. ..........................................................
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido superior ao limite de R$
72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do
período, quando inferior a 12 (doze) meses;
..................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
do ano subsequente.
Justificação
A Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, que
promoveu alterações na legislação tributária federal,
estabeleceu no art. 13, com redação alterada pelo art.
46 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que
o limite máximo de receita bruta total, para opção pelo
regime de tributação com base no lucro presumido, é
de R$ 48.000.000,00 (quarenta oito milhões de reais).
O presente projeto de lei visa a alterar o referido
limite com o objetivo de permitir que mais empresas
possam optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido, haja vista que da última alteração já
decorrem dez anos.
A inflação oficial nesse período encontra-se em
torno de setenta por cento. Em consequência, na verdade, há empresas que estão sendo excluídas do regime
do lucro presumido, não exatamente porque cresceram, mas porque o limite para opção não foi corrigido.
Vale destacar que a opção pela sistemática de
apuração dos tributos com base no lucro presumido,
além de ser menos complexa, tem ampliado substancialmente a arrecadação tributária, facilitando a vida
dos contribuintes e reduzindo o atrito fisco-contribuinte.
A proposta de alteração do inciso I do art. 14, que
obriga as pessoas jurídicas à tributação pelo lucro real,
é mera consequência da alteração proposta ao art. 13
da Lei nº 9.718, de 1998.
Espera-se contar com o apoio de nossos eminentes pares para a aprovação da proposta.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Vide texto compilado
Produção de efeito
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Conversão da MPv nº 1.724, de 1998
Regulamento
Altera a Legislação Tributária Federal.
....................................................................................
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total,
no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a
R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou
a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado
pelo número de meses de atividade do ano-calendário
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro
presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário.
§ 2° Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será
considerada segundo o regime de competência ou de
caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido.
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real
as pessoas jurídicas:
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior,
seja superior ao limite de R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões de reais), ou proporcional ao número
de meses do período, quando inferior a doze meses;
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior
seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta
e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;
(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
II – cujas atividades sejam de bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e
câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;
III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos
de capital oriundos do exterior;
IV – que, autorizadas pela legislação tributária,
usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou
redução do imposto;
V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham
efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa,
na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996;
VI – que explorem as atividades de prestação
cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
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administração de contas a pagar e a receber, compras
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
VII – que explorem as atividades de securitização
de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio.
(Incluído pela Medida Provisória nº 472, de 2009)
VII – que explorem as atividades de securitização
de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio.
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Não havendo mais oradores inscritos, encerramos a presente sessão.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Está encerrada a sessão.

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em
decisão terminativa.)

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 19 minutos.)
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Ata da 5ª Reunião, em 20 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos
e encerra-se às 14 horas e 31 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– No plenário, não há número regimental para a abertura da sessão, não podendo, portanto, ser realizada.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o Expediente que se encontra
sobre a mesa.
É o seguinte o Expediente despachado:
OFÍCIO DA MINISTRA DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 652, de 18
de setembro de 2012, da Ministra de Estado do Meio
Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 607, de
2012, de informações, de autoria do Senador Benedito de Lira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
A Presidência designa os Senadores Vital do
Rêgo, Eunício Oliveira e Clésio Andrade, como membros titulares, e os Senadores Francisco Dornelles,
Garibaldi Alves e Tomás Correia, como membros suplentes, para integrarem a Comissão Mista Especial
destinada a elaborar, em sessenta dias, os projetos de
lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na Emenda Constitucional
nº 69, de 2012, nos termos do Ofício nº 306/2012, do
Bloco Parlamentar da Maioria.
É o seguinte o ofício:
OF. GLPMDB Nº 306/2012
Brasília, 19 de setembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Conforme solicitação de Vossa Excelência no Of.
nº 1.815/2012-SF e nos termos regimentais, comunico
a indicação dos Senadores abaixo relacionados para
compor a Comissão Mista, destinada a elaborar no
prazo de 60 (sessenta) dias os projetos de lei neces-

sários à adequação da legislação, infraconstitucional
à matéria tratada na Emenca à Constituição nº 69 d,
de 2012, promulgada em 29 de março de 2012.
Titulares
Vital do Rêgo
Eunício Oliveira
Clésio Andrade

Suplentes
Francisco Dornelles
Garibaldi Alves
Tomás Correia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador – Renan Calheiros, Líder do PMDB.
A Presidência designa a Senadora Angela Portela, em substituição ao Senador José Pimentel, para
integrar, como membro suplente, a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
conforme o Ofício nº 116, de 2012, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo, no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 116/2012 – FLDBAG
Brasília, 20 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senador Ângela
Portela como membro suplente, na CMO – Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em substituição ao Senador José Pimentel em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Blco
de Apoio ao Governo.
A Presidência designa o Deputado João Carlos
Bacelar, como membro titular, em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 577, de 2012, conforme o Ofício
nº 490, de 2012, da Liderança do PR na Câmara dos
Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
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É o seguinte o Ofício:
Of. nº 490/2012–LPR
Brasília, 18 de setembro de 2012
Assunto: Substituição de Membro de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA) como membro titular em substituição ao
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/
MG) na Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a medida provisória nº 577 de
2012, que “dispõe sobre a extinção das concessões
de serviço público de energia elétrica e a prestação
temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá
outras providências”,
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
A Presidência designa o Deputado Domingos
Sávio, como membro suplente, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
579, de 2012, conforme o Ofício nº 861, de 2012, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 861/2012/PSDB
Brasília, 19 de setembro de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelênca o Deputado Domingos
Sávio, em substituição ao Deputado Bruno Araújo,
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº
579/12, que dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre
a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade
tarifária, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
A Presidência designa os Deputados João Magalhães e Leonardo Picciani, como titulares, em substituição aos Deputados Arthur Oliveira Cunha e Eduardo Cunha, e os Deputados Eduardo Cunha e Arthur
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Oliveira Maia, como suplenteS, em substituição aos
Deputados João Magalhães e Antônio Andrade, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 575, de 2012, conforme
o Ofício nº 957, de 2012, da Liderança do PMDB na
Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 957
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados João Magalhães e Leonardo Picciani, passam
a integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 575/2012, que “altera a Lei nº 11.079, de
30-12-2004, que institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no âmbito da
administração pública”, em substituição aos Deputados
Eduardo Cunha e Arthur Oliveira Maia, que passam à
qualidade de Suplente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB.
A Presidência designa o Deputado Leonardo
Quintão, como suplente, em substituição à Deputada
Teresa Surita, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 576, de
2012, conforme o Ofício nº 958, de 2012, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 958
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Leonardo Quintão passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 576/2012, que altera
as Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404,
de 4 de maio de 2011, para modificar a denominação
da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV para Empresa de Planejamento e
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Logística S.A. – EPL, e ampliar suas competências,
em substituição à Deputada Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB.
A Presidência designa os Deputados Lelo Coimbra e Ronaldo Benedet, como titulares, em substituição aos Deputados Wladimir Costa e Marcelo Castro,
respectivamente, e os Deputados Marcelo Castro e
Wladimir Costa, como suplentes, em substituição aos
Deputados Teresa Surita e Antônio Andrade, respectivamente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 577, de 2012,
conforme o Ofício nº 959, de 2012, da Liderança do
PMDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 959
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Lelo Coimbra e Ronaldo Benedet passam a integrar,
na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
577/2012, que “dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para
adequação do serviço público de energia elétrica, e
dá outras providências, em substituição aos Deputados Marcelo Castro e Wladimir Costa, que passam à
qualidade de Suplente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB.
A Presidência designa os Deputados Eduardo
Cunha e Wladimir Costa, como titulares, em substituição aos Deputados Henrique Eduardo Alves e Marcelo
Castro, e os Deputados Arthur Oliveira Maia e Lucio
Vieira Lima, como suplentes, em substituição aos Deputados Teresa Surita e Antônio Andrade, para inte-
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grar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 579, de 2012, conforme o Ofício
nº 960, de 2012, da Liderança do PMDB na Câmara
dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 960
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
579/2012, que “dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a
redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade
tarifária, e dá outras providências”, em substituição
aos anteriormente designados.
Titulares
Eduardo Cunha
Wladimir Costa

Suplentes
Arthur Oliveira Maia
Lucio Vieira Lima

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB.
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012
(nº 3.430/2008, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que dispõe sobre a
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS e de Funções
Gratificadas, destinados ao Ministério da Integração
Nacional, à Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste – SUDECO, à Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte – DNIT.
É o seguinte o Projeto:
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O Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012, vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.767/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 21, 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
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agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as
Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754,
de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.16667, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II
do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012 (proveniente da Medida Provisória nº
571, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
nº 21, 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 8 de
outubro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de terça-feira, dia 25.
PUBLICAÇÃO DE PARECER
A Presidência comunica que estará publicado,
em avulsos e no Diário do Senado Federal de 21 de

SETEMBRO49921
2012

Sexta-feira 21

setembro do corrente, o Parecer nº 21, de 2012-CN,
da Mesa do Senado Federal, sobre o Projeto de Resolução nº 1, de 2010-CN, que “Altera o anexo da Resolução nº 1, de 2006-CN, para modificar o quantitativo
de emendas da Comissão Permanente de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados”, que também
foi publicado sob o nº 998, de 2012, no Diário do Senado Federal de 3-8-2012.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 31 minutos.)
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Ata da 6ª Reunião, em 21 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Ana Amélia

(Inicia-se a reunião às 9 horas e 29 minutos e
encerra-se às 9 horas e 30 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– No plenário, não há número regimental para a abertura da sessão, não podendo, portanto, ser realizada.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o Expediente que se encontra
sobre a mesa.
É o seguinte o Expediente despachado:
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 40, de
2012 (nº 1.869/2011, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região (RO/AC).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 662, de
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara nº 61, de 2012 (nº 2.786/2011, na Câmara dos
Deputados), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre o sistema de acompanhamento
da execução das penas, da prisão cautelar e da me-

dida de segurança, sancionado e convertido na Lei nº
12.714, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 662/12/PS-GSE
Brasília, 20 de setembro de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 2.786, de 2011, do Poder
Executivo (PLC nº 61/12), que “Dispõe sobre o sistema de acompanhamento da execução das penas, da
prisão cautelar e da medida de segurança”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da
República e convertido na Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 30 minutos.)
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Ata da 181ª Sessão, Não Deliberativa,
em 24 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Cristovam Buarque e Alvaro Dias

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 31 minutos
e encerra-se às 15 horas e 11 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 83,
de 2012 (nº 419/2012, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de
Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até trezentos milhões
de dólares norte-americanos, de principal, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Sustentabilidade Fiscal II do Estado do Rio de Janeiro (PRODESF II)”.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – A Presidência informa que consta da
pauta da sessão deliberativa ordinária do Senado do
dia 25 de setembro o Projeto de Lei de Conversão
nº 21, de 2012 (proveniente da Medida Provisória nº
571/2012).
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Dada essa informação, passo a palavra
ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Cristovam Buarque, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, dois temas me trazem à tribuna
nesta segunda-feira. Eu falarei sobre a sabatina que se
pretende fazer amanhã com o Ministro Teori Zavascki,
para integrar a Suprema Corte, e falarei também sobre a
comissão que discute um novo código penal para o País.
Primeiramente, a questão da sabatina. Uma sabatina movida pela pressa é o que desejam Senadores
governistas, com os quais ainda não conversarmos, para
conhecer as razões que os levaram a promover uma sa-

batina em regime de urgência, levantando, evidentemente, a suspeição em relação aos objetivos dessa pressa.
A escolha e o convite da Presidente Dilma para
preencher a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal
com a aposentadoria do Ministro Cezar Peluso foram
de uma celeridade atípica. Em onze dias, a Presidente
Dilma convidou oficialmente o Ministro Teori para integrar a Suprema Corte. Em passado recente, os prazos
de indicação percorreram um longo e tortuoso itinerário. A indicação do Ministro Luiz Fux, por exemplo, no
começo de 2011, levou cerca de seis meses. A demora
trouxe, inclusive, graves problemas no julgamento da
Lei do Ficha Limpa: paralisou o julgamento, atrasou
o julgamento. A da Ministra Rosa Weber, também em
2011, levou aproximadamente três meses. A rapidez
está presente tanto na indicação quanto no agendamento da sabatina no Senado Federal. Em nome do
que essa ligeireza em ouvir o Ministro?
A sabatina está marcada para as 14 horas de
amanhã, terça-feira, dia 25 de setembro. O Plenário
está convocado para votar o Código Florestal às 16
horas. Não podemos aceitar que a sabatina seja um
simulacro de debate. Afinal, o indicado pela Presidente
tem o seu nome submetido à aprovação do Senado.
Esse é um rito constitucional e não pode ser banalizado.
Na verdade, essa pressa diminui o Senado. É um
grande momento do Parlamento a sabatina para a indicação de um Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Deveria ser um grande momento, e o é em outros países, como nos Estados Unidos da América da Norte,
para citar um exemplo. A sabatina é um momento solene, que oferece oportunidade a um grande debate.
Nós estamos diminuindo o Senado e desvalorizando a
função que vai exercer o Ministro do Supremo Tribunal
Federal ao agirmos com tanta pressa.
As credenciais do indicado, doutor em Processo
Civil, são compatíveis com a alta investidura do cargo. Seu notável saber jurídico é inquestionável e sua
reputação, irretocável.
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Um especialista recentemente destacou que o
interesse político conjuntural do Executivo não pode
nortear a escolha de membros da Suprema Corte.
Sendo aprovado pelo Senado e se tomar posse na
mesma velocidade, há uma questão que se antepõe e
da qual não podemos fugir. Vamos ao regimento da Suprema Corte: art. 134, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, “§ 2º Não participarão do julgamento
os Ministros que não tenham assistido ao relatório ou
aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos.”
Então, há aí uma abertura para a participação do Ministro, mesmo não tendo participado dos debates.
O art. 134 do Regimento do Supremo Tribunal Federal preceitua que não pode participar da votação Ministros que não acompanharam a leitura do relatório e os
debates, mas abre essa brecha, ao permitir a participação
daqueles que se acharem esclarecidos sobre o tema.
O julgamento da Ação 470 prossegue sob o olhar
atento da sociedade brasileira. Não é crível que o Ministro
Zavascki se declare a par de um processo de mais de 50
mil volumes. Mas fica no ar uma indagação: ele pedirá
vistas para se inteirar do processo? Nesse contexto, um
pedido de vistas interromperia o julgamento e lançaria
sobre a celeridade, que permeou tanto a escolha como
a apreciação pelo Senado, uma pecha de suspeição.
Nós podemos evitar isso, Sr. Presidente? Podemos. Creio que o Senado deve adotar uma postura
de responsabilidade nesta ocasião. Por que criar um
fato novo que possa dar margem à suspeição? Por
que criar alternativas de atraso para o julgamento do
mensalão? Não há razão. Nós podemos perfeitamente
aguardar as eleições do dia 7 de outubro e agendar a
sabatina com o Ministro Teori para a semana seguinte
às eleições, sem jogar para a plateia brasileira qualquer motivo para que suspeitem de uma providência
adotada pelo Senado Federal que venha a atropelar,
como está atropelando, a indicação do Ministro Teori.
agilizando sem necessidade, dando celeridade a
um processo que não pode ser tão célere. Não há razão,
evidentemente, para se prolongar o espaço entre a aposentadoria do Ministro e a posse do outro, mas não há nenhuma justificativa para a pressa que desejam nesse caso.
Portanto, o apelo que formulamos ao Presidente
da instituição que representamos, o Senado Federal,
ao Presidente Sarney, e também ao Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Senador Eunício
Oliveira, é no sentido de que ponderem a necessidade
de adiarmos essa sabatina agendada para amanhã.
Mas, Sr. Presidente, gostaria de fazer referência a
outro tema de destaque e que traz grandes preocupações, especialmente ao mundo jurídico do nosso País.
O Senado discute agora o anteprojeto do Código Penal.
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Vou fazer a leitura, Sr. Presidente, de uma carta
que recebo do Prof. René Ariel Dotti.
É um grande jurista paranaense, Professor Titular de Direito Penal, detentor da Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados, Corredator dos
anteprojetos que se converteram na Lei nº 7.209, nova
Parte Geral do Código Penal, e na Lei nº 7.210, Lei de
Execução Penal. É membro da Sociedade Mexicana
de Criminologia; é Vice-Presidente e membro do Comitê Científico da Associação Internacional de Direito
Penal, em Paris. Um brilhante advogado paranaense.
Quando o Presidente Sarney nos solicitou que
indicássemos o representante do nosso Partido para
integrar a Comissão de Juristas que preparou o anteprojeto do novo Código Penal, indicamos o Prof. René
Ariel Dotti. Por essa razão, faço leitura da carta que
me encaminha o Professor:
Com a presente, venho renovar o agradecimento
pela honrosa deferência ao meu nome indicando-me para compor a Comissão de Juristas do
Senado Federal, instituída para redigir anteprojeto de Código Penal em atenção ao Requerimento nô 756/2011, do Senador Pedro Taques.
A minha contribuição para a aludida tarefa está
registrada em atas das respectivas reuniões
das quais participei, de 4 de novembro de 2011
até 21 de março do ano corrente.
E várias das minhas sugestões foram aprovadas e incorporadas ao Projeto de Lei nº 236,
de autoria do Senador José Samey.
No entanto, a discordância com os métodos
de trabalho adotados pela Comissão Geral e a
urgência desnecessária para elaboração de um
texto legislativo de extraordinário relevo nacional,
determinaram o meu voluntário afastamento da
subcomissão da qual eu era relator e, por consequência, da Comissão em geral.
As reações contra o açodamento com que
tramitou o anteprojeto, automaticamente convertido em projeto sem a ampla e indispensável
contribuição de estudiosos e profissionais da
ciência penal e da sociedade em geral, estão
se materializando nas mais diversas formas
de crítica acadêmica e profissional.
Durante o XVIII Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – a mais representativa associação de operadores jurídicos
em nosso País e na América Latina – efetivado
recentemente em São Paulo, foi divulgado um
manifesto denunciando a precipitação legislativa
e as graves erronias e impropriedades técnicas
e científicas do Projeto nº 236/2012. Artigos de
fundo em jornais de ampla repercussão têm sido
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publicados na mesma direção, como se poderá
verificar pelas cópias [que vou encaminhar ao
Presidente para que fiquem registradas nos Anais
do Senado Federal] em anexo. Merece destaque
o artigo do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom
Odilo PO. Scherer, publicado na página Opinião
de O Estado de S. Paulo, com o sugestivo título:
“Código Penal – por que tanta pressa?” Após
apontar alguns disparates e desconchavos do
projeto, essa alta autoridade eclesiástica assim
encerra o seu texto-denúncia: “Mulheres e homens sensatos do Congresso Nacional, não
seria melhor:amadurecer mais essa reforma do
Código Penal?”
Porém, o fato ainda mais constrangedor resulta
da desconsideração do Projeto Sarney da contribuição fecunda da Subcomissão Especial da
Câmara dos Deputados, criada em 3 de agosto
de 2011, especialmente para propor nova organização e uniformização da legislação brasileira
quanto aos crimes e penas. Esse grupo surgiu
pela iniciativa do Deputado Alessandro Molon
e foi dividido em cinco subgrupos, cada um
responsável pela análise de um ou mais títulos
da Parte Especial do Código Penal e das leis
extravagantes. Eu estive presente quando, em
novembro do ano passado, na sala de reuniões
da Ala Senador Nilo Coelho, encontraram-se os
membros das duas grandes Comissões e ouvi
as exposições do Ministro Gilson Dipp, Presidente da Comissão do Senado, e do Deputado
Molon afirmando o interesse de um trabalho
conjugado, como seria óbvio. Mas, lamentavelmente, isso não ocorreu. No dia 30 de agosto,
o Deputado Molon apresentou relatório do aludido Grupo de Trabalho e vários anteprojetos,
devidamente formatados, sobre as relevantes
alterações legislativas e que estão tramitando
com prazos para intervenção dos demais parlamentares da Casa.
É profundamente deplorável o açodamento do
Projeto Sarney em detrimento dos oito meses
de produção científica da Comissão da Câmara
dos Deputados, integrada por representantes
da Magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do
Brasil e do Ministério da Justiça e entidades
civis. O mencionado Grupo realizou seminários
em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba,
Brasília, “com a participação de personalidades expressivas que atuam no Direito Penal e
franqueados à sociedade civil, especialmente aos acadêmicos de Direito. A intenção que
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norteou os trabalhos consistiu em promover o
debate entre Parlamentares e especialistas em
Direito Penal e Ciências Humanas, para, afinal,
propiciar a apresentação de nova organização
e uniformização da legislação.”
Diante do exposto e na qualidade de cidadão,
venho, respeitosamente, solicitar a providencial
atenção de V. Exª, para, juntou aos seus pares
da Câmara Alta, pleitear o sobrestamento do
aludido projeto e a sua conversão em diligência, para que a comunidade de especialistas
e a sociedade tenham ampla e irrestrita oportunidade de se manifestar antes do relatório,
discussão e votação. A matéria, Senhor Senador envolve direitos e interesses públicos
e de milhões de brasileiros individualmente
considerados.
Assina o René Ariel Dotti. E eu apresento, Sr. Presidente, em anexo, para divulgação, o artigo “Código
Penal – por que tanta pressa?”; o Manifesto sobre a
Reforma do Código Penal; o artigo “Código Penal: entre baleias e seres humanos”; o editorial do Estado de
S. Paulo “Anteprojeto Polêmico”; e o artigo da página
de Opinião “O Projeto Sarney do Novo Código Penal”.
Sr. Presidente, eu subscrevo as afirmações do
Prof. René Dotti, pelo conteúdo que elas incorporam
e, sobretudo, pela preocupação diante da aprovação
de um projeto de Código Penal que terá uma influência direta na vida de todos os brasileiros, certamente
por muitos anos.
Não há por que priorizar a celeridade em prejuízo da qualidade, e, sobretudo, impedindo uma ampla
participação de juristas que representam a vontade da
sociedade brasileira. Esse debate não pode ficar restrito a poucas pessoas; esse debate tem que alcançar
representantes da sociedade nos seus mais variados
segmentos, a fim de que possamos chegar a uma legislação que incorpore as aspirações do povo brasileiro.
Esse é o nosso desejo.
A proposta de sobrestamento para a incorporação
do trabalho realizado pela Câmara dos Deputados e
para a audiência com juristas nacionais é uma proposta de bom senso e de inteligência. Nós nos perfilamos
e, certamente, esperamos dos Srs. Senadores uma
manifestação a respeito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, I e §2º do
Regimento Interno.)
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CÓDIGO PENAL – POR QUE TANTA PRESSA?
Cardeal-Arcebispo , de São Paulo, Dom Odilo, P. Scherer
O Estado de S.Paulo
A reforma do Código Penal Brasileiro, confiada a
uma comissão em 18 de outubro de 2011, agora já tramita como Projeto de Lei do Senado n.º 236, de 2012,
conhecido também como Projeto Sarney. Houve audiências públicas, mas reclama-se de uma escuta desigual do pensamento da sociedade e de uma atenção
privilegiada a grupos de interesse e pressão, em detrimento também da comunidade especializada do mundo
jurídico, que sente a falta de um tempo mais adequado
para a reflexão serena sobre as propostas de mudança.
O calendário fixado pela presidência da Casa
para a tramitação do Projeto Sarney no Senado revela
uma pressa estranha: de 9 de agosto a 5 de setembro,
apresentação de emendas; de 6 a 20 de setembro,
relatórios parciais; de 21 a 27 de setembro, relatório
do relator-geral; de 28 de setembro a 4 de outubro,
parecer final da comissão. E não passa despercebido
que tudo isso se passa enquanto o interesse da Nação
não está voltado para o Planalto Central, mas para as
eleições municipais. Por que tanta pressa?
Entre as propostas mais controvertidas do novo
Código Penal estão as revisões penais relativas ao
aborto. Além dos casos de aborto “não punível” já
previstos – em caso de risco de vida para a mãe, em
caso de estupro, em caso de malformação do cérebro
-, introduzem-se, agora, casos em que o aborto deixa
de ser crime e outros em que, mesmo ainda prevendo
penas, na prática estas não se aplicam.
O aborto praticado sem o consentimento da mãe
será punido, mas se for praticado com o consentimento da mãe a pena acaba não sendo aplicada. Desse
modo se resguarda a decisão de um sujeito adulto e
autônomo, mas não se protege o direito à vida de um
sujeito inocente e indefeso.
Se o Projeto Sarney for aprovado tal como proposto, a natureza lesiva do aborto ficará radicalmente
alterada. Nos artigos 125 e 126, as penas são abrandadas para um mínimo de seis meses e um máximo de
dois anos de prisão e o aborto passa a ser um crime de
menor potencial ofensivo; assim, poderá ser julgado no
âmbito informal e célere da chamada justiça consensual.
Além da redução penal para o aborto consentido,
prevêem-se ainda hipóteses em que o aborto deixa de
ser crime e sua prática acaba sendo considerada um
direito. No caput do artigo 128 proclama-se de forma
taxativa: “Não há crime” – no aborto terapêutico, no
aborto sentimental, no aborto eugênico e no aborto
psicológico. Não só desaparece a pena, como também

437

Setembro de 2012

se estabelece que esses atentados contra a vida do
nascituro estão em conformidade com o direito.
Também não há crime de aborto “se a gravidez
resulta de violação da dignidade sexual, ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida”
(artigo 128). Essas práticas seriam equiparáveis ao estupro. Resta saber o que se entende por “violação da
dignidade sexual”, um conceito tão vago quanto abrangente. Nesse caso genérico, bem como na aplicação
não consentida de técnicas de reprodução assistida, a
pena não será para os autores dessas façanhas, mas
para o pequeno indefeso e inocente, que pagará com
a vida pela monstruosidade e pela fraude de adultos
irresponsáveis. Seria uma pena justa e adequada?
A morte dada a um bebê originado de fecundação
não consentida pela mãe não será crime, no entanto, a
esterilização de uma mulher sem o seu consentimento
é punida com dois a quatro anos de reclusão. O contraste é absurdo. Mata-se o filho e não há censura penal, mas pune-se com rigor o agente da esterilização!
Mais absurda ainda é a “legalização” do aborto
psicológico, conforme o artigo 128. “Não há crime de
aborto: IV – se por vontade da gestante, até a décima
segunda semana da gestação, quando o médico ou
psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas para arcar com a maternidade”.
Basta que ela tenha o beneplácito do médico ou do
psicólogo para decretar a morte do feto. Esse artigo,
na prática, legaliza amplamente o aborto, que não
consegue aprovação, como projeto de lei, mas entra
pela janela dos fundos, via Código Penal...
Custa-me a crer que alguém, em sã consciência,
defendesse a pena de morte para uma criança recém-nascida e indefesa. Seria desumano e monstruoso!
Mas que diferença faz, entre uma criança de um dia
de vida e outra ainda não nascida? Sei que há o argumento falacioso de que a criança não nascida não
teria direitos, pois ainda não é um cidadão. Esquecido
fica, nesse caso, que o ser humano é anterior ao Estado e seu direito inalienável à vida precede qualquer
“direito cidadão” atribuído pelo Estado.
Mais outras questões mereceriam maior discussão no Projeto Sarney, como a disparidade injustificável
na aplicação das penas. Matar ou caçar algum animal
silvestre sem permissão da autoridade competente
será punido com dois a quatro anos de prisão. A pena
poderá chegar a 12 anos se o crime for praticado como
exercício de caça profissional (artigo 388).
Maus-tratos contra os animais serão punidos com
penas de um a quatro anos de prisão, podendo chegar a seis se ocorrer a morte do animal. E matar um
animal numa experiência científica leva a uma pena
de até seis anos de prisão (artigo 391). No entanto,
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matar uma criança concebida “por meios ilícitos” não
leva a nenhuma penalidade.
O artigo 394 prevê punição com até quatro anos
de prisão para quem deixar de prestar assistência ou
socorro a um animal que esteja em grave perigo. Estranhamente, a omissão de socorro a uma pessoa nas
mesmas condições, criança ou adulto que seja, poderá
ter uma pena máxima de seis meses de prisão (artigo
132)! Que estranha justiça é essa que tutela tão bem
a vida de animais, enquanto despreza o ser humano,
como se nada valesse?!
Mulheres e homens sensatos do Congresso Nacional, não seria melhor amadurecer mais essa reforma
do Código Penal?
Manifesto do Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais (IBCCRIM), Institutomanoel Pedro Pimentel (USP) e do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC).
No âmbito do Senado Federal, pelo Requerimento
nº 756/2011, do Senador Pedro Taques, foi instituída
uma Comissão Geral para elaborar Anteprojeto de Reforma do Código Penal. Presidiu-a o Ministro Gilson
Dipp e a tarefa foi subdividida em três grupos: Parte
Geral, Parte Especial e legislação extravagante.
A primeira reunião de trabalho ocorreu no dia da
posse (18 de outubro de 2011) seguindo-se as demais
a partir de 4 de novembro de 2011. O texto final foi encaminhado pelo Relator-Geral, Procurador Luiz Carlos
dos Santos Gonçalves, em 18 de junho de 2012, ao
Presidente do Congresso Nacional José Sarney. E no
dia 10 de julho, a Senadora Ana Amélia (PP-RS), na
presidência da sessão do Senado Federal, fez a seguinte comunicação: “A Comissão de Juristas, criada
nos termos do Requerimento nº 756, de 2011, encaminhou como conclusão dos trabalhos o anteprojeto
de Código Penal que foi apresentado como Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2012, pelo Senador José
Sarney, Presidente do Senado Federal, que reforma o
Código Penal Brasileiro, com as ressalvas expostas na
Justificativa da proposição”. (Diário do Senado Federal,
p. 33259).[1] Consta, em seguida, a leitura do projeto
que tem 543 artigos (p. 33260 e s.). Nenhuma alteração
se processou durante a passagem de um documento legislativo para o outro, mantendo-se, inclusive, o
prazo da vacatio legis em 90 (noventa dias) (art. 542).
Com exceção de algumas audiências públicas,
durante o período de redação parcial de dispositivos,
pautadas pelo interesse de grupos de pressão e promovidas pelo serviço de apoio e assessoria de imprensa do
Senado Federal, o anteprojeto não teve o seu texto final
e a concepção geral da reforma submetidos à análise
da sociedade e em especial da comunidade científica
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especializada. Magistrados, membros do Ministério
Público, advogados, delegados de polícia, professores
em Direito Penal e ciências afins e operadores jurídicos
de um modo geral não tiveram oportunidade e tempo
para opinar sobre uma proposta de crimes e penas
dirigida para milhões de brasileiros. Cada proposição
oriunda de um dos grupos de trabalho, mas ainda não
amadurecida, era amplamente divulgada pelo site do
Senado Federal e pelos meios de comunicação. Em
lugar da troca de ideias, da meditação e da reflexão
silenciosa de temas do maior relevo humano, social e
técnico-jurídico, optou-se pelos caminhos do açodamento e da busca desenfreada de suposta aprovação
da opinião pública, sujeita aos meios de comunicação.
A intolerável pressa se traduziu também na urgência da
tramitação imposta pelo autor do projeto que se vale
de sua condição da presidente da Casa Legislativa. É
o que se verifica pelos exíguos prazos para o estudo
de matéria de extraordinária repercussão nacional.
Com efeito, na Sessão Deliberativa de 8 de agosto,
a presidência fixou o seguinte calendário de tramitação:
Apresentação de Emendas – 09/08 a 05/09/2012 (vinte
dias úteis); Relatórios parciais – 06 a 20/09/2012 (dez
dias úteis); Relatório do Relator-Geral – 21 a 27/09/2012
(cinco dias úteis); Parecer final da Comissão – 28/09
a 04/10/2012 (cinco dias úteis)
Na história legislativa brasileira, desde o tempo
do Império, com os projetos Vasconcellos e Clemente
Pereira (04 e 16 de maio de 1827) encaminhados a
uma Comissão da Câmara e depois para uma Comissão Mista das duas Cassas Legislativas até a aprovação do projeto definitivo (22.10.1830) e a sanção do
Código Criminal pelo Imperador D. Pedro I, em 16 de
dezembro de 1830, passando pelos regimes autoritários do Estado Novo e dos governos militares, nenhum
projeto de reforma do Código Penal teve tramitação
com a urgência-urgentíssima igual a do Projeto Sarney.
Realmente, o Projeto Alcântara Machado (1938)
foi submetido a uma “demorada revisão“, como acentua
a Exposição de Motivos – assinada pelo Ministro Francisco Campos –, e da qual participaram Vieira Braga,
Nelson Hungria, Narcélio de Queiroz e Roberto Lyra.
O texto revisto foi editado em 07 de dezembro de 1940
e com vigência a partir de janeiro de 1942.
O anteprojeto Hungria (1961), publicado em 1963
pelo Ministério da Justiça para receber sugestões, proporcionou amplos debates nas academias e associações profissionais, além das discussões por comissões
de revisão até o advento do Dec-lei nº 1004, de 21 de
outubro de 1969, alterado somente quatro anos após
pela Lei nº 6.016, de 31 de dezembro de 1973. O CP
1969/1973 foi revogado pela Lei nº 6.578, de 11 de
novembro de 1978.
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Em 6 de setembro de 1983, o Ministro Ibrahim
Abi-Ackel instituiu uma Comissão de Juristas para
elaborar um Anteprojeto da Parte Especial do Código
Penal. O texto acabado foi entregue pelo coordenador,
Professor Luiz Vicente Cernicchiaro, em julho de 1984
e publicado para receber sugestões.
As leis nº 7.209 e 7.210, de 11 de julho de 1984
(nova Parte Geral e Lei de Execução Penal), somente
alcançaram esse estágio após análise de comissões
revisoras e ampla discussão dos anteprojetos no I Congresso Nacional de Política Criminal e Penitenciária, realizado em Brasília (27/30 de setembro de 1981), que
recebeu mais de 3.000 participantes. Somente em 29
de junho de 1983, e agora sob a forma de projetos de
lei, os textos foram encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio da chefia do Gabinete Civil em
29 de junho de 1983 (avisos nºs 242 e 243 –SUPAR) e
aprovados em sessão de 20 de junho de 1984 (DCN,
seção II, p. 2105/2120). O período de vacância foi fixado
em 6 (seis) meses, o dobro do prazo do Projeto Sarney.
Outro movimento legiferante foi desencadeado
em 10 de dezembro de 1992, quando o Ministro da
Justiça, Maurício Corrêa, instituiu uma Comissão de
Juristas, sob a presidência do Ministro Evandro Lins e
Silva, para elaborar Anteprojeto da Parte Especial do
Código Penal. Na impossibilidade de conclusão dos trabalhos no prazo assinado de 180 dias, todo o material
até então produzido (dispositivos, documentos e informações) foi resumido em um Esboço que subsidiou o
Anteprojeto de 1999, de notável repercussão pública.
Mais recentemente, os trabalhos iniciados sob a
gestão do Ministro da Justiça José Carlos Dias, e concluídos ao tempo do Ministro da Justiça José Gregori,
produziram: a) Anteprojeto modificativo do sistema
de penas da Parte Geral (2000); b) Projeto de Lei da
Parte Geral 3.473, de 2000 (Parte Geral – alteração
do sistema de penas); c) Emenda substitutiva (2001)
ao Projeto de Lei 3.473, de 2000. E não sofreram o
vicioso processo de açodamento.
Quanto ao mérito, o Projeto Sarney desnuda
a ausência de um método científico para o simples
traslado de centenas de normas penais das leis extravagantes para a Parte Especial do Código Penal,
resultando em um aglomerado de disposições sistematicamente desordenadas, muitas vezes com a formulação dos tipos penais piorada. Entre seus muitos
vícios está a falta de proporcionalidade entre crimes
e penas. Basta o seguinte exemplo: o art. 394 prevê
o crime de deixar de prestar assistência ou socorro,
quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a qualquer
animal que esteja em grave e iminente perigo, ou não
pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública,
sancionado com a prisão de um a quatro ANOS. E a
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omissão de socorro à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida (...) é punida com
a prisão de um a seis meses ou multa.
Em síntese: para uma criança abandonada ou
uma pessoa ferida a pena mínima é de um mês ou
multa e em relação a qualquer animal é de um ano, ou
seja, doze vezes superior. Tais absurdos são comuns
ao longo do Projeto Sarney. Nenhuma crítica acerca
de leis abusivas e injustas foi considerada na operação
de transporte. Em relação à Parte Geral, é preocupante
o uso reiterado de conceitos e termos jurídicos com a
maior impropriedade. Por outro lado, chega-se a transcrever textos de doutrina em normas da Parte Geral,
como se verifica pelo parágrafo único do art. 14, que
trata da relação de causalidade física. O uso de uma
linguagem doutrinária pouco afeita à compreensão e
segurança jurídicas, aliada à falta de técnica legislativa,
compõe essa mistura deplorável de conceitos naturalístico e normativo. Este é um dos muitos exemplos de
erros e imprecisões acerca da teoria do delito. Soluções adotadas no campo das penas e das medidas
de segurança levam a graves consequencias. Basta
lembrar, entre outras, no Projeto Sarney, a supressão
do livramento condicional, historicamente consagrado
em inúmeras legislações estrangeiras como última etapa do sistema penitenciário progressivo, e que desde
o Código Penal de 1890 se incorporou na teoria e na
prática da execução penal. Trata-se de histórico instituto
cuja concepção é atribuída ao juiz francês Beneville,
com o nome de liberação preparatória (1846-1847),
e uma extraordinária conquista de esperança do preso condenado, além de um eficiente instrumento de
disciplina penitenciária. Na mesma linha de carência
flagrante de sistematização, o Projeto ignora que as
modificações no elenco das penas devem, obrigatoriamente, se alterar também a Lei de Execução Penal,
que estão absolutamente imbricadas.
Com o talento e a humildade dos grandes espíritos, o imortal Augusto Teixeira de Freitas (1816-1833),
um dos maiores jurisconsultos brasileiros, foi incumbido
pelo Decreto de 11 de janeiro de 1859 de elaborar um
projeto de Código Civil, monumental obra a qual denominou de simples Esboço. E, antes de apresentá-la ao
Governo Imperial, escreveu, em nota dirigida ao público
(25.08.1860), para “expor-me à censura de todos, facilitar
minha própria censura, (...). “De tudo careço, a crítica deve
ser severa, ou em artigos de fôlhas diárias, ou em memórias, ou em correspondência epistolar; e pôsto que não
me seja possível avaliar desde logo os esclarecimentos
que espero, terei o cuidado de formar um preciso arquivo;
e, concluída a empresa, responderei então às censuras
que não me pareceram razoáveis””.[2]
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Por todas as razões apontadas, torna-se imperioso o imediato sobrestamento do projeto nº 236/2012
para a mais ampla consulta à Nação, à comunidade
científica e aos operadores jurídicos.
Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais
(IBCCRIM)
Instituto Manoel Pedro Pimentel
(USP)
Instituto Transdisciplinar
de Estudos Criminais
(ITEC)
[1] Os destaques do original. As ressalvas foram quanto aos dispositivos sobre eutanásia, causas de exclusão do aborto e do porte
de drogas e seu plantio para uso (p. 33446 e 33447).
[2] Código Civil – Esbôço por A. Teixeira de Freitas, Rio de Janeiro,
edição Ministério da Justiçam e Negócios Interiores – Serviço de Documentação, 1952, vol. 1, p. 3 e 4. (Foi mantida a acentuação original).

CÓDIGO PENAL: ENTRE BALEIAS
E SERES HUMANOS
Cristiano Jorge Santos
Entre omitir socorro a um cão ou a uma criança, deixe
para trás a criança. E saiba: o crime compensa, inclusive para os já presos, pois penas diminuirão
A árdua tarefa de reformar uma legislação de 1941
não poderia ser bem sucedida em apenas oito meses.
Para a elaboração das propostas do novo Código Penal, não foram realizadas discussões com as principais
faculdades de direito do país. Não houve ampla participação das instituições e entidades de classes da área
jurídica. O diálogo com a sociedade não foi satisfatório.
As audiências públicas, pautadas principalmente
em temas polêmicos como aborto e eutanásia, ofereciam apenas três minutos para a manifestação de cada
um dos tantos interessados. O resultado da pressa
não poderia ser diferente. O texto legislativo apresenta falhas graves. Trata-se de um código feito por dez
advogados, dois procuradores de justiça e três juízes.
Entre os piores erros, destaca-se o ato de reduzir o racismo, o preconceito e a discriminação a fato
impune, diante da ausência de sanção.
Há diversas penas desproporcionais. De acordo com
o novo dispositivo legal, a vida de um animal vale mais do
que a vida humana. Basta confrontar os crimes contra a
pessoa (ou contra a dignidade sexual) e os crimes contra
a fauna para que se percebam previsões equivocadas.
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Pune-se no projeto a omissão de socorro a animais em perigo, com prisão de um a quatro anos. Em
contrapartida, a omissão de socorro a um ser humano
em idêntica situação gera prisão de apenas um a seis
meses, ou multa. Portanto, entre se omitir no socorro a
um cão atropelado ou uma criança, é mais vantajoso
deixar a criança para trás.
O ato de promover uma “rinha de galos” é punido
com dois a seis anos de prisão, pena bem superior ao
ato de provocar intencionalmente uma lesão em um humano, que incorre em prisão de seis meses a um ano.
Molestar baleias e golfinhos gera pena de prisão
de dois a cinco anos. Molestar sexualmente um adolescente, sem grave ameaça ou violência, deixa o criminoso
no máximo dois anos preso. A comissão deixa claro que
a proteção penal aos seres humanos é inferior à fauna.
A flora brasileira não teve o mesmo tratamento especial. Embora nossas florestas, especialmente
a Amazônica, sejam alvo de cobiça internacional e
de desmatamento, destruir inteiramente uma floresta
nativa provoca uma reação penal pífia: prisão de três
meses a um ano -a mesma pena para quem danificar
a vegetação de logradouro público. Arrancar as pétalas de uma rosa na pracinha ou destruir a Amazônia
se tornam condutas de igual gravidade.
O uso de drogas também merece destaque. Para
a nova lei, deixou de ser crime portar entorpecentes
para consumo pessoal -o suficiente para o consumo
médio individual por cinco dias. Além da impossibilidade de se definir critérios do que seria “uma quantidade razoável”, o novo código abre precedente para
o tráfico difuso. Qualquer traficante flagrado com até
25 porções poderá alegar ser um mero usuário. Basta dividir a droga com outros “portadores” para poder
traficar em larga escala e, o pior, dentro da legalidade.
Quanto aos delitos patrimoniais, o crime compensa. As penas do roubo simples caíram de quatro a
dez anos de prisão para três a seis anos. A pena para
roubo com emprego de arma caiu de cinco a 15 anos
para quatro a oito anos de reclusão.
Os futuros criminosos serão contemplados com
uma liberdade mais célere, inclusive os que já estão
presos, já que a lei penal mais favorável ao réu retroage. O atual crime de extorsão -a exemplo da obtenção da senha de cartões bancários em seqüestros-relâmpagos– será considerado roubo por equiparação.
Desta forma, não será mais possível somar as penas
de roubo e extorsão, o que beneficia (e muito) o réu.
A aprovação do texto do atual projeto de lei representa um enorme risco à segurança jurídica e à
sociedade brasileira. Pese a capacidade e o saber
jurídico de vários de seus membros, a meritória inten-
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ção de reforma gerou várias inovações positivas, mas
também maus resultados.
A esperança de evitarmos prejuízos à sociedade
brasileira está nas novas emendas ao Projeto. O MP
já encaminhou mais de cem propostas de emenda ao
Senado Federal para corrigir estes e outros equívocos
no novo Código Penal.
Christiano Jorge Santos, 45, é professor doutor de direito penal na
PUC-SP e promotor de Justiça

ANTEPROJETO POLÊMICO
5 de setembro de 2012
O Estado de S.Paulo
Em audiência publica para discutir o anteprojeto do
novo Código Penal, em tramitação no Senado, realizada
na semana passada no Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais (IBCCrim), criminalistas de diversas orientações
doutrinárias foram unânimes na rejeição daquele texto.
Alguns chegaram a classificar o anteprojeto como “obsceno” e a maioria afirmou que, se for convertido em lei,
ampliará significativamente o número de presos no País.
Com 543 artigos, o anteprojeto do novo Código
Penal foi preparado por uma comissão de juristas indicada pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e chefiada pelo ex-corregedor do Conselho Nacional de Justiça e atual vice-presidente do Superior
Tribunal de Justiça, ministro Gilson Dipp. A comissão
foi instalada em novembro de 2011 e concluiu seu trabalho em junho deste ano, depois de receber centenas
de sugestões – muitas das quais propondo a redução
da maioridade penal, o aumento de rigor nas punições
e a revisão das leis sobre menores infratores.
Segundo criminalistas que participaram da audiência pública promovida pelo IBCCrim, o anteprojeto foi
elaborado apressadamente, para atender às conveniências de senadores do PMDB. Afirmaram, ainda, que as
sugestões encaminhadas pelos diferentes setores da
sociedade civil foram analisadas sem critérios objetivos.
Lembraram, também, que um dos principais redatores
do anteprojeto, o jurista René Dotti, abandonou a comissão, por entender que ela cedia a interesses políticos, a grupos de pressão e a corporações profissionais.
Presente à audiência pública do IBCCrim, Dotti
apontou diversos artigos do anteprojeto que, em sua
opinião, misturam conceitos jurídicos com modismos
doutrinários e concessões ideológicas. Num desses
artigos, disse ele, a comissão teria acolhido as pretensões do Movimento dos Sem-Terra (MST), retirando
os movimentos sociais do rol de possíveis autores de
crimes de terrorismo. “Essa exclusão é inconstitucional. Por que não dizer isso abertamente? O MST tem
proposta altamente social, sem dúvida alguma. Nada
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contra o MST como instituição, mas, sim, quando ele
comete algum crime”, afirmou Dotti, que é titular de
direito penal da Universidade Federal do Paraná.
No mesmo tom, outros criminalistas afirmaram que o
anteprojeto parece liberal à primeira vista, mas é autoritário em seu alcance. Segundo eles, no caso dos crimes de
imprensa, por exemplo, as sanções previstas são maiores
do que as estabelecidas pela antiga Lei de Imprensa – revogada por ser considerada entulho autoritário.
Titular de direito penal da USP e ex-ministro da
Justiça, o jurista Miguel Reale Júnior foi ainda mais
contundente, acusando os membros da comissão do
Senado de carecerem de preparo teórico, formação
científica e experiência legislativa para conduzir a reforma do Código Penal. Para Reale Júnior, eles teriam
cometido erros banais na redação de alguns dispositivos, confundindo termos técnicos na tipificação de
delitos, recorrendo a uma linguagem “indecifrável” em
alguns artigos e substituindo conceitos objetivos por
afirmações doutrinárias e políticas. “Há erros da maior
gravidade técnica com relação à criação dos tipos penais. A maior gravidade está na parte geral, onde questões relevantes não foram tratadas de modo técnico e
científico, revelando que os membros da comissão não
tinham o mínimo conhecimento de dogmática penal e
da estrutura dos crimes. Não se pode fazer teoria no
Código Penal. O anteprojeto é de envergonhar a ciência
jurídica, ele não tem conserto”, afirmou o ex-ministro.
Durante a audiência pública do IBCCrim, diretores da entidade e do Instituto Manoel Pedro Pimentel,
vinculado à USP, lançaram um manifesto, pedindo a
suspensão da tramitação do anteprojeto do Código
Penal e alegando que “uma proposta de crimes e penas dirigidas para milhões de brasileiros” não pode ser
aprovada apenas para satisfazer ambições políticas
de alguns senadores. O atual Código Penal está em
vigor desde 1940. Sua reforma é necessária e oportuna, mas não do modo como vem sendo conduzida.
O PROJETO SARNEY DO NOVO CÓDIGO PENAL
René Ariel Dotti
Já está tramitando – com rapidez inusitada – no
Senado Federal o Projeto de Lei n.º 236, de 2012, de
autoria do senador José Sarney e que institui um novo
Código Penal. No editorial de 26 de agosto, esta Gazeta do Povo afirmou com muita propriedade ser “irreal esperar que os senadores consigam analisar em
poucas semanas o texto que a comissão de juristas
levou sete meses para elaborar”. Após denunciar propostas absolutamente incompatíveis com o bom senso
e a opinião geral dos cidadãos, o editorial enfatiza: “A
conclusão é a de que, quanto menos tais propostas
permanecerem em discussão, menor a possibilidade
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de que a sociedade civil tome conhecimento delas e
possa manifestar seu desagrado”
Associações científicas dedicadas à teoria e à prática das leis penais em nosso país, como o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), de prestígio internacional, estão divulgando um manifesto de repúdio ao
Projeto Sarney, demonstrando as graves distorções e a
absoluta falta de proporcionalidade entre muitos crimes
e penas. Como exemplo marcante, o documento menciona o artigo 394 do projeto, que prevê o crime de “deixar
de prestar assistência ou socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a qualquer animal que esteja em
grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o
socorro da autoridade pública”. A pena é de um a quatro
anos. E a omissão de socorro a criança abandonada ou
extraviada ou a pessoa inválida ou ferida é punida com
a prisão de um a seis meses ou multa (art. 132).
Em síntese: no caso de criança abandonada ou
pessoa ferida, a pena mínima é de um mês ou multa;
em relação a qualquer animal, é de um ano – 12 vezes
superior! É elementar que a proteção aos animais é uma
demonstração de sensibilidade humana reconhecida e
apoiada pela sociedade e pelos poderes públicos, como
ocorre com a Lei n.º 9.605/1998, que dedica uma seção
aos crimes contra a fauna puníveis com prisão e multa.
O problema é a absoluta falta de critério do malsinado
projeto, que também chega ao extremo de eliminar o
livramento condicional em favor do presidiário de bom
comportamento e que cumpriu uma parte considerável
da pena. Trata-se de uma extraordinária conquista de
esperança do condenado, um adequado meio de reinserção social e um eficiente instrumento de disciplina
penitenciária. A prevalecer essa teoria do absurdo em
matéria de política penitenciária, nosso país sofrerá ainda
mais as consequências dramáticas da superpopulação
carcerária, um grave problema humano e social.
Em outra passagem, o Projeto Sarney, inovando
radicalmente no ordenamento penal, propõe a eutanásia nos seguintes termos: “Art.122. Matar, por piedade
ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável
e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico
insuportável em razão de doença grave: Pena – prisão, de
dois a quatro anos”. Mas a proposta omite, gravemente, o
diagnóstico médico acerca do estado terminal do paciente.
E, gerando absoluta insegurança acerca da vida humana
como bem fundamental, o projeto admite o “perdão judicial” nos seguintes termos: “§ 1.º O juiz deixará de aplicar
a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como
a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do
agente”. Dependendo da evolução da criminalidade e da
violência em lugar do gesto humanitário para a “morte
piedosa”, algum parente mercenário poderá desenvolver
um novo tipo de “abertura de inventário”.
René Ariel Dotti, professor titular de Direito Penal, é membro da
comissão da Ordem dos Advogados do Brasil para estudo do Projeto de Lei 236/2012.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Obrigado, Senador. Convido-o para
presidir a sessão para que eu possa falar, aliás, sobre
esse mesmo assunto.
O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o
Senador Alvaro Dias trouxe aqui um assunto que considero da maior importância, porque não diz respeito
apenas a este momento, é algo que diz respeito a um
processo longo das relações entre os diversos níveis
da administração republicana. Esse é um assunto que
diz respeito ao equilíbrio entre as instituições, o Poder
Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A
escolha de um ministro do Supremo é algo quase sagrado, pela importância que isso tem. E vou explicar
uma das razões para tal: quando a gente escolhe um
deputado, um senador, um presidente, a gente espera
mais quatro anos e os tira, Senador Alvaro Dias, mas
a gente, quando nomeia um ministro do Supremo, tem
de esperar que ele cumpra 70 anos de idade. É um
cargo vitalício, que pode durar 35 anos, se ele for nomeado aos 35 anos – menos que isso não pode –, até
ele chegar aos 70 anos – mais do que isso não pode.
A suspeição sobre um parlamentar é algo muito
grave para as instituições, mas a suspeição sobre um
ministro do Supremo é trágico, é trágico! Nós temos
de eliminar qualquer risco de suspeição na hora de
escolher um ministro do Supremo. Ele tem de chegar
ali ungido, como símbolo de respeito de todos nós, e
a pressa ameaça essa sacralidade quando ele coloca
suas roupas e decide interpretando a lei.
Em alguns países, Senador Alvaro, o processo
de escolha é parecido. Nos Estados Unidos mesmo,
em que há uma tradição de 220 anos de República,
é o Presidente quem indica. Mas, em primeiro lugar,
cabe lembrar que a sabatina feita pelo Senado reveste-se de uma profundidade que nada tem a ver com
a maneira rápida demais – para não usar um termo
mais forte – que caracteriza as sabatinas no Senado.
Já houve casos nos Estados Unidos de sete meses de
sabatina, em que se levanta tudo da vida do candidato, em que se descobre o que ele pensa, quais são as
posições dele, para escolher alguém que esteja acima
das brigas. Mesmo assim, com 220 anos de tradição,
com uma seriedade imensa, não faz muito. Ficou sob
suspeição o voto do ministro no que se refere à decisão de recontar ou não os votos recebidos pelo então
candidato Bush. Pediu-se a recontagem dos votos em
algumas áreas da Flórida. Ele entrou na Corte Suprema
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para impedir isso, e um ministro deu ganho para ele.
Esse ministro foi nomeado pelo pai dele, quando então
Presidente George Bush. Esse simples fato permitiu
criar uma suspeição sobre uma das figuras mais ilustres da Suprema Corte dos Estados Unidos, pelo fato
de ter sido nomeado pelo Presidente que é o pai daquele interessado em não haver recontagem de votos.
Temos de parar com essa suspeição. E aí há duas
coisas: uma é esse caso específico, Senador Alvaro
Dias; a outra é o processo de escolha. No que se refere
a esse caso específico, creio que, se pesar suspeição,
vai ser ainda pior, porque será sobre um dos brasileiros
mais respeitados e respeitáveis, que é o Dr. Teori Zavascki. Por tudo que procurei saber, a ideia que passa
é a de um jurista da maior seriedade e competência.
Tudo o que passa é que dificilmente se poderia escolher um nome melhor, mas a pressa está chamuscando
a credibilidade que ele tem. Por que essa pressa, em
um momento em que o Supremo julga uma das mais
importantes de todas as ações, o Processo nº 470, o
do mensalão, que já passou pelas mãos dos juízes ao
longo de toda a nossa história? Por que essa pressa?
Esse porquê levanta suspeitas. A gente não pode deixar que isso aconteça não apenas por esse caso, mas
pelo que ele representa nas relações institucionais da
credibilidade da mais alta Corte da República.
Eu até acho que a Presidenta fez um gesto correto:
escolheu um nome da maior credibilidade, seriedade e
competência e o mandou para cá, antes que sofresse
pressões políticas. É muito possível isso, até porque já
se sabia que o ministro que ele sucederia sairia. Já se
sabia o dia em que ele seria substituído, por completar
70 anos de idade. A Presidenta podia já estar preparada há meses para fazer essa substituição. Mas, quando
aqui chega o Processo, quando, nas carreiras, se faz
uma convocação, durante um processo eleitoral municipal que fez com que, nos últimos dois meses, o Senado
estivesse voltado – cada um de nós – para as eleições
municipais, levanta-se – é triste dizer – uma suspeição.
A gente não pode fazer isso não por razões partidárias, não por ser a favor ou contra o Governo, não
por querer condenar ou não condenar os réus, mas,
sim, pelo simples fato de que uma instituição como a
Corte Suprema – cada um daqueles 11 Ministros –
tem de estar acima de todas as querelas. E o Dr. Teori
chega como se fosse parte da querela. Pelo que sei
daqueles que o conhecem, ele deve estar muito incomodado. Se o nome dele viesse em um momento em
que não houvesse julgamento desse calibre, quando
o processo de sabatina fosse normal, tranquilo, calmo,
ele seria ungido como o grande nome do Tribunal, mas,
da maneira como está sendo feita, Senador, nós e o
Brasil inteiro – não é uma questão de Senadores – te-
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mos razão de ficar em dúvida: “O que é que está por
trás da pressa?” O interessante é que não se pergunta o que está por trás do nome. Não é um nome que
já foi filiado a partido, como já aconteceu; não é uma
pessoa que já teve cargos ligados ao governo do partido A, B ou C. É um nome acima de suspeição, mas
num processo cheio de suspeições.
Por isso, comparto que o Senado precisa tomar
cuidado. Com a seriedade que nós temos, com a obrigação que nós temos de zelar pelas instituições, não
podemos apressar o processo de sabatina do novo ministro do Supremo. Precisamos ter todo o cuidado não
para escolher o melhor apenas, porque pode ser que
seja certamente o Dr. Teori Zavascki, mas para que,
além de ser o melhor, ele passe a ideia de que, graças
ao nosso trabalho, ele é o melhor, sem qualquer sombra
de dúvidas e de suspeições sobre a razão, o propósito
de seu nome ter aparecido, ter sido lembrado, ter sido
indicado, salvo pela sua competência, salvo pela sua
seriedade, não porque houvesse outros interesses de
manipular o seu trabalho na Corte.
Estou de acordo que o Senado tem obrigação de
ser muito cuidadoso, não, repito, para saber se ele é
ou não competente, porque tudo indica que não seria
difícil determinar sua competência, sua seriedade, mas
para que não pese suspeição de que a única razão da
sua escolha foi a sua credibilidade.
Senador, dito isso relacionado a esse episódio,
quero lembrar aqui que dei entrada em uma proposta
de reforma à Constituição, com a assinatura do número mínimo de Senadores, sugerindo mudar o critério
de escolha dos membros do Supremo. Precisamos de
um critério em que não pese suspeição, mas nunca,
sobre nenhum deles. A atual Corte Suprema, quase
toda, foi nomeada pelo Presidente Lula, mas está se
comportando de maneira tranquila, a meu ver, isenta,
sem nenhuma pressão, nenhuma gratidão, nenhum
beija-mão daquele que indicou.
Mesmo assim há suspeições, mesmo assim, de
vez em quando se levanta “foi nomeado por tal presidente”, “foi indicado por tal outro presidente”, e o Senado fez de conta que sabatinava.
A minha proposta, Senador Alvaro – e gostaria de
ter o seu apoio –, é que o critério de escolha seja diferente, que envolva os três Poderes, mas de uma maneira
tal que nenhum dos Poderes vai poder dizer que foi ele
quem escolheu. Primeiro, ele não se originaria no Poder
Executivo. A minha proposta é que o Conselho Superior
do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, a
OAB e o Plenário da Câmara indiquem seis nomes: dois
indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público,
dois indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, um
pela OAB e um pela Câmara dos Deputados.
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Esses seis nomes iriam para o Presidente da República. Então, não foi o Presidente que escolheu nenhum
dos seis. O Presidente da República, depois das análises
que achasse necessárias e convenientes, escolheria três
nomes, não apenas um. Esses três nomes escolhidos
pela Presidência da República entre os seis escolhidos
pela comunidade jurídica e a Câmara dos Deputados,
esses três nomes seriam indicados ao Senado. E o Senado faria não uma sabatina, mas três sabatinas. E aí a
sabatina fica séria, porque cada Senador não vai dizer
“sim” ou “não”; ele vai dizer A, B, C ou nenhum deles. Aí
a sabatina fica séria. E depois das três sabatinas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado escolheria
um nome que viria para o Plenário. Esse nome já estaria
decidido que seria o novo Ministro do Supremo.
A essa proposta eu dei entrada, e lamento que não
haja esta ou outra forma que elimine suspeições de que a
indicação foi do Presidente da República, da Presidenta
da República, do partido A, do partido B, ou do partido C.
Eu sei que essa é uma proposta que pode ser
muito modificada. Já ouvi sugestões de que, em vez
do Plenário da Câmara, a OAB deveria indicar dois. Já
ouvi sugestões nesse sentido. Já ouvi sugestões de
que o Conselho Nacional do Ministério Público e não
o Conselho Superior do Ministério Público. Há sugestões diferentes. Busquemos melhorar essa proposta,
mas definamos uma maneira tal em que coloquemos
a Corte Superior de Justiça do Brasil acima de todas
as suspeições de interesses políticos.
Escolhamos nomes em que, ao vê-los, não vejamos nenhuma cara de político por trás, nenhuma cara
do Poder Executivo, nem cara do Legislativo, nem cara
do Judiciário, mas do conjunto deles. Num processo
aberto, transparente, devagar, cuidadoso e respeitoso.
Essa proposta está na Comissão de Constituição
e Justiça. Se houvesse algo assim, já algumas décadas atrás, hoje, o julgamento da AP 470, ou mensalão,
estaria sendo feito sem as discussões que nós vemos,
que encabulam, que envergonham a Nação brasileira,
de saber quem indicou qual ministro, de saber mais próximo a quem é qual ministro. E até aquele absurdo, que
já li, de dizer que um ministro não estava sendo grato
pela indicação que recebeu. É uma ofensa muito grave
suspeitar disso, e um elogio ao ministro que não se submeteu, por gratidão, a quem o indicou, porque ele não
foi indicado por razões políticas. Se foi, foi um erro de
quem o indicou. Ele foi indicado pela competência, pelo
notório saber, pelas qualidades que tem e que, ao longo
de toda a sua vida, até os 70 anos, vai poder exercer.
A vitaliciedade exige um cuidado especial. Insisto:
qualquer um de nós aqui pode ser escolhido erradamente pelos eleitores, mas os eleitores sabem que não vai
demorar o dia de prestar contas com esse eleito e de
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tirar o voto que lhe foi dado. De juiz a gente não pode
tirar a nomeação. Juiz é vitalício. Como eu disse, pode
durar 35 anos o mandato, até porque a vitaliciedade
é na vida, não é para sempre, não é perpétua, não é
eterna. Mas ele pode ser nomeado aos 35 e sair aos
70. É muito tempo. Ou aos 40 e sair aos 70. É muito
tempo. Ou aos 50 e sair aos 70. É muito tempo. E esse
tempo todo exige muito cuidado, muita seriedade.
Acredito que os fatos que estão acontecendo vão
ajudar a que essa proposta que apresentei, já faz algum tempo, não muito, possa avançar, ser melhorada
e, no final, conforme ela for aprovada, melhorar para
eliminar suspeições, melhorar a maneira como nós escolhemos aqueles que representam a mais alta Corte
da Justiça brasileira, aqueles que interpretam a nossa Constituição, aqueles aos quais nós devemos toda
obediência, porque, decidido lá, só nos cabe cumprir.
Aproveitei, portanto, Senador Alvaro, sua fala para
tratar dos dois assuntos: o caso específico de hoje, que,
a meu ver, deve ser feito com muito cuidado e muita
seriedade, para que jamais se imagine, no Brasil, que
se nomeou ministro em troca de alguma coisa.
Veja bem, estou dizendo que “jamais se suspeite”, porque eu não acredito nem posso dizer que tenha
havido isso, mas a pressa está colocando, como se diz
por aí, uma pulga atrás da orelha. Essa pressa não é
favorável à transparência, não é favorável à eliminação
de suspeições; ao contrário, essa pressa insufla as suspeições sobre um nome que não merece ser tratado
com suspeição. É o processo que está gerando isso.
E a outra coisa é a proposta, a que já dei entrada,
de mudarmos a maneira como nossos ministros são escolhidos, de tal forma que não se trate apenas da vontade de um presidente e do faz de conta de um Senado,
mas sim um processo que envolva todas as instituições,
iniciando-se lá pelo próprio Poder e as instituições relacionadas com a Justiça, passando pelo Poder Executivo,
chegando ao Senado, mas não para dizer “sim” ou “não”,
não para balançar a cabeça assim ou assim, mas para
vocalizar por que A, por que B ou por que C.
Essa era a fala que eu queria, Senador Alvaro
Dias, deixar aqui registrada.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Cristovam. Meus cumprimentos a V. Exª pela oportunidade e brilhantismo
do seu pronunciamento. Quero dizer que sua proposta é inteligente e certamente é o começo de um bom
debate nesta Casa para que possamos chegar a um
modelo de escolha compatível com a transparência e
as exigências da sociedade brasileira para a composição da Suprema Corte, que vive hoje um momento
histórico com o julgamento do mensalão, certamente
uma marca profunda na vida das instituições públicas
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brasileiras e, sobretudo, o marco de um novo rumo para
a atividade das instituições em nosso País.
Muito obrigado a V. Exª. Meus cumprimentos.
Certamente, é uma contribuição notável que V. Exª
oferece a esse debate. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 1º de outubro do corrente,
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segunda-feira, às 18h, no Plenário do Senado Federal,
destinada a homenagear o Movimento Outubro Rosa.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 84, de
2012 (nº 423/2012, na origem), da Senhora Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do General do Exército Lúcio Mário de Barros
Góes, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da inatividade compulsória
do General do Exército Francisco José da Silva Fernandes.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A matéria vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência designa o Deputado Renato
Molling, como titular, em substituição ao Deputado Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de 2012,
conforme o Ofício nº 498, de 2012, da Liderança do
Partido Progressista na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 498
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Renato
Molling (PP/RS) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 574, de 2012,
em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Artur Lira, Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência designa o Deputado Roberto
Teixeira, como titular, em substituição ao Deputado Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 578, de 2012,
conforme o Ofício nº 499, de 2012, da Liderança do
Partido Progressista na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processo da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 499
Brasília, 19 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Roberto
Teixeira (PP/PE) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 578, de 2012,
em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência designa o Deputado Antonio Balhmann, em substituição ao Deputado Givaldo Carimbão, para integrar, como membro suplente, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO), conforme o Ofício nº 187, de 2012, da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF/B/187/12
Brasília, 21 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Antonio Balhmann (PSB/CE) para a vaga de suplente
da Comissão Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização, em substituição ao Givaldo Carimbão (PSB/AL).
Atenciosamente, – Deputado Givaldo Carimbão,
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima
Senhora Presidente da República, nos termos do art.
67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem nº 98, de 2012-CN (nº 416/2012, na origem),
que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente
ao 4º Bimestre de 2012.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 24-9-2012
até 29/9
prazo para publicação e distribuição dos avulsos
da matéria;
até 14/10
prazo para apresentação de relatório;
até 19/10
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 26/10
prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 25 de setembro do corrente.
A mensagem vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº
418, de 2012, na origem, da Senhora Presidente da
República, comunicando a sua ausência do País, no
período de 22 a 26 de setembro, em viagem oficial aos
Estados Unidos da América.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 418
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no período de 22 a 26 de setembro de 2012,
em viagem oficial aos Estados Unidos da América.
Brasília, 20 de setembro de 2012. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – 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, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2011,
da Senadora Vanessa Grazziotin, que dispõe
sobre a imunização de mulheres na faixa etária
de nove a quarenta anos com a vacina antipapilomavírus humano (HPV), na rede pública do
Sistema Único de Saúde de todos os Estados
e Municípios brasileiros;
– Projeto de Lei do Senado nº 556, de 2011, do
Senador Cícero Lucena, que dispõe sobre o exercício domiciliar de profissão liberal (home office);

SETEMBRO 2012

Terça-feira 25

50207

– Projeto de Lei do Senado nº 621, de 2011,
da Senadora Lídice da Mata, que altera a Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “regula
o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”, para assegurar, às pessoas com
deficiência, a reserva de vagas em programas
de qualificação profissional; e
– Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2012,
da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a
Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, para dispor
acerca da técnica de reconstrução imediata da
mama por meio de cirurgia plástica reparadora.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – Os Srs. Senadores Cícero Lucena e Cyro Miranda
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. 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, “Os alertas do
FMI”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em
sua edição de 17 de julho de 2012.
O editorial destaca que ninguém deve se enganar
com o aparente otimismo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em suas novas projeções de crescimento
global. Mais importante que isso é a mensagem aos
políticos: o resultado efetivo será muito pior se os governos falharem nas medidas para destravar a economia na zona do euro, reanimar os países emergentes
e evitar um desastre nos Estados Unidos.
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. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
O Estado de S.Paulo 17 de julho de 2012.
Os alertas do FMI
Ninguém deve enganar-se com o aparente otimismo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em suas
novas projeções de crescimento global – 3,5% neste
ano e 3,9% em 2013, números bem próximos daqueles
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divulgados em abril. Muito mais importante que essas
projeções é a mensagem aos políticos: o resultado
efetivo será muito pior se os governos falharem nas
medidas para destravar a economia na zona do euro,
reanimar os países emergentes e evitar um desastre
nos Estados Unidos. A adoção dessas medidas é um
pressuposto das novas previsões, mas os números
são acompanhados de advertências bem claras. Não
há dúvida sobre o empenho do governo da China, o
maior dos emergentes, para evitar uma desaceleração
abrupta. As autoridades chinesas já cortaram os juros,
criaram facilidades para a expansão do crédito e reduziram impostos para atrair o investidor estrangeiro.
Na Europa, no entanto, é preciso avançar nas ações
de fortalecimento dos bancos, de apoio aos governos
endividados e de abertura de espaço para maior crescimento. Nos Estados Unidos, o impasse político em
torno do orçamento e da política de ajuste é a principal fonte de risco.
Os europeus têm dado passos na direção certa,
mas falta, segundo os autores do relatório, avançar na
unificação da política bancária para a zona do euro,
na integração das políticas orçamentárias e num apoio
mais amplo aos países da chamada periferia do euro. É
necessário, disse o economista-chefe do FMI, garantir
ajuda tanto à Espanha quanto à Itália, para facilitar o
financiamento de suas contas públicas.
O ajuste fiscal avança em ritmo satisfatório na
maior parte da zona do euro, segundo os especialistas do FMI, mas um aperto excessivo poderá agravar
as dificuldades econômicas e a própria recuperação
dos orçamentos. A adoção de medidas para combinar ajuste de longo prazo e crescimento depende, no
entanto, de um acerto político entre os governos mais
influentes. Diplomaticamente, os técnicos e diretores
do FMI evitam detalhes, mas o recado é em boa parte
dirigido às autoridades alemãs, principais defensoras
de uma austeridade fiscal sem concessões. Para a
zona do euro as projeções indicam uma contração de
0,3% neste ano e uma expansão de 0,7% no próximo.
No caso dos Estados Unidos, o crescimento previsto para este ano, de 2%, é apenas 0,1 ponto inferior
ao projetado em abril. Para 2013 foi estimada uma expansão de 2,3%, mas com uma ressalva assustadora.
Sem um acordo político, cortes temporários de impostos
serão eliminados automaticamente, despesas serão
contidas de forma abrupta e a redução do déficit público será equivalente a 4 pontos de porcentagem do PIB
– uma enormidade. A consequência será um violento
freio na economia, com impactos em todo o mundo.
Não se menciona o vilão da história, mas obviamente
se trata da oposição republicana, empenhada em travar
todas as medidas de estímulo à economia americana.
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Para os emergentes está previsto crescimento de
5,6% em 2012, com aceleração para 5,9% em 2013.
Os números são menores que os estimados em abril,
mas o cenário ainda inclui expansão de 8% para a
China e de 2,5% para o Brasil – talvez a mais otimista
das projeções. No caso da China, o risco maior é uma
freada brusca nos investimentos.
Os emergentes, segundo o relatório, vêm crescendo há alguns anos acima de seu potencial, em parte
graças à expansão do crédito e ao desenvolvimento do
setor financeiro. Como resultado, a expansão desses
países, no médio prazo, pode ser menor do que se
vinha estimando. A exposição se detém neste ponto,
sem mais detalhes sobre cada caso. Mas o comentário,
pode-se acrescentar, aplica-se muito bem ao Brasil,
onde o debate sobre o potencial de crescimento é especialmente oportuno. O potencial brasileiro, segundo
algumas estimativas respeitáveis, deve estar na faixa
de 3,5% a 4% ao ano. Esse limite só será ultrapassado por meio de investimentos maiores, com enfoque
mais cuidadoso e realizados com maior eficiência. Sem
isso, a economia poderá crescer mais rapidamente
em alguns períodos, mas a expansão acima do potencial acabará resultando em desajustes graves, como
pressões inflacionárias e rombos nas contas externas.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado “LDO mal remendada”,
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, de 19 de
julho de 2012.
O editorial destaca que muitas questões sobre
a LDO de 2013, aprovada pelo Congresso em julho
do corrente, serão reabertas, será preciso abandonar
algumas fantasias e refazer umas projeções.
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 CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
O Estado de S.Paulo
19 de julho de 2012.
LDO mal remendada
Pode-se fazer pelo menos um comentário positivo
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013,
aprovada na terça-feira pelo Congresso Nacional: é ruim,
mas podia ser pior. A oposição conseguiu derrubar, na
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fase final de tramitação, alguns dispositivos perigosos,
como a autorização para estatais firmarem contratos
com preços acima das tabelas oficiais. Mas ainda ficaram brechas para a gastança e o desperdício de recursos públicos. O governo poderá, por exemplo, descontar
do superávit primário – o dinheiro economizado para
o serviço da dívida pública – os valores destinados a
investimentos e programas sociais considerados prioritários. Sobraram, além disso, brechas para aumentos
de gastos com pessoal, aposentados e pensionistas.
A LDO estabelece as linhas gerais do Orçamento
federal, que deverão ser seguidas na proposta orçamentária que, todo ano, o governo envia ao Congresso até o
fim de agosto. Deputados e senadores devem completar
a votação do Orçamento até dezembro, antes do recesso
de verão, mas de vez em quando a aprovação só ocorre
no ano seguinte e o País é administrado durante alguns
meses sem Orçamento. Quando isso ocorre, o Executivo é autorizado, normalmente, a pagar o pessoal e a
realizar certas despesas consideradas indispensáveis.
Neste ano, assim como no ano passado, o governo incluiu na proposta da LDO uma permissão para
executar os investimentos do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) mesmo sem dispor de um Orçamento aprovado. Por acordo entre oposição e base
governista, esse dispositivo foi mais uma vez derrubado.
Com uma autorização desse tipo, o Executivo poderia
executar a maior parte das políticas de seu interesse,
no próximo ano, sem precisar de um Orçamento. Isso
aumentaria o desequilíbrio entre Executivo e Legislativo, já considerável pelo menos em termos práticos.
Outro fato positivo foi a derrubada, em plenário,
da proposta de autorização para as estatais realizarem
licitações com preços acima daqueles indicados nas
tabelas oficiais, tomadas como referência pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). Essa proposta foi apresentada, por meio de emenda, pelo senador Romero
Jucá (PMDB-RR). Juntamente com o líder do governo
no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), Jucá
defendeu a inovação como forma de facilitar os investimentos da Petrobrás e reforçar a política de combate
à crise. Embora governista, o relator da LDO, senador
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) rejeitou esses argumentos, mas a emenda foi aprovada por 17 votos a
11 na Comissão Mista de Orçamento. No plenário, a
oposição ameaçou obstruir a tramitação do projeto e
a emenda foi derrubada.
Com a eliminação desse dispositivo, foram neutralizadas, portanto, duas tentativas do Executivo de realizar despesas fora dos mecanismos normais de controle. Mas outras brechas foram abertas para os gastos.
Não se mexeu nos salários dos servidores, mas
sobrou para o Executivo a tarefa de cuidar do assunto
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quando enviar ao Congresso a proposta orçamentária. Haverá sem dúvida pressões fortes por mais um
aumento generoso. Além disso, o governo recebeu o
encargo de fixar uma política de ganhos reais, isto é,
acima da inflação, para aposentados e pensionistas
com remuneração acima de um salário mínimo. Mais
uma vez, portanto, as despesas da Previdência deverão
crescer em termos reais, tornando mais complicada a
gestão das finanças públicas.
Foi aprovada, além disso, uma autorização para
o governo descontar do superávit primário até R$ 45,2
bilhões. Esse é o valor previsto para as despesas do
PAC. Mas o governo poderá completar esse redutor
também com outros itens considerados prioritários,
como as ações do Plano Brasil sem Miséria. O governo terá o direito de ser menos austero se executar
certos investimentos e alcançar certas metas sociais,
como se esses itens fossem extraorçamentários. Não
há nenhuma seriedade nesse critério.
Muitas questões ainda serão reabertas, porque
um dos pressupostos da LDO é um crescimento econômico de 5,5% em 2013, calculado em cima de uma
expansão de 4,5% neste ano. Será preciso abandonar
essa fantasia e refazer as projeções.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra a presente sessão, marcando nova para amanhã,
às 14 horas, para, a partir das 16 horas, deliberar sobre o Código Florestal do Brasil, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 571, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 21, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
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;
e revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989,
a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art.
167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de
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25 de maio de 2012 (proveniente da Medida
Provisória nº 571, de 2012).
Parecer sob nº 19, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC)
e Relator Revisor: Deputado Edinho Araújo
(PMDB-SP); favorável à Medida Provisória,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão
nº 21, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.09.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 12.07.2012)
Prazo final prorrogado: 08.10.2012
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 776, de 2012)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº
2.793/2011, na Casa de origem, do Deputado Paulo Teixeira), que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal; e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.053 e 1.054, de 2012:
– da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Braga, favorável, com as emendas
nºs 1 a 5-CCT, que apresenta;
– de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eduardo Braga, favorável ao Projeto
e às Emendas nº 1-5-CCT.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
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Segunda sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação para o segundo turno.
5
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.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2012 (nº 222/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, estabelecida em Viena, em 11 de abril
de 1980, no âmbito da Comissão das Nações
Unidas para o Direito Mercantil Internacional.
Parecer favorável, sob nº 1.149, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2012 (nº 474/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
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to do Tratado entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular da China sobre
Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial,
assinado em Pequim, em 19 de maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.150, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Jarbas Vasconcelos.
8
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 102, de 2012, do Senador Walter Pinheiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2012, que tramita em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e
505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e
703, de 2011; e 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
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estrutura (criação do Programa de Microdestilarias de Álcool e Biocombustíveis).
12
REQUERIMENTO Nº 766, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
766, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 252, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
13
REQUERIMENTO Nº 767, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 767, de 2012, do Senador Zeze Perrella,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 246, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (cobrança de couvert
artístico).

9
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012

14
REQUERIMENTO Nº 768, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 768, de 2012, do Senador Zeze Perrella,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 246, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

10
REQUERIMENTO Nº 764, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
783, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 710, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (direito de
greve dos servidores públicos).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
764, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 735, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (rotulagem e propaganda de alimentos).
11
REQUERIMENTO Nº 765, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
765, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 252, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-

15
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2012

16
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 329 de 2011,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
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tiva (porte de arma de fogo por agentes de
segurança fora de serviço).

18
REQUERIMENTO Nº 825, DE 2012

17
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 825,
de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (responsabilização na contratação de obras públicas).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
802, de 2012, do Senador Tomás Correia, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 406, de 2005, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 181 e 495, de 2007; 489,
de 2008; e 106, de 2011, a fim de que tenha
tramitação autônoma (programa e ações de
alimentação escolar).

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 11 minutos.)
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Ata da 182ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 25 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Anibal Diniz, Waldemir Moka, João Ribeiro
e Tomás Correia e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 21 minutos
e encerra-se às 20 horas e 26 minutos)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 839, DE 2012
Nos termos do art. 215, inciso III, alínea “c” do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro, ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa
Voto de Pesar pelo falecimento do jornalista e escritor amazonense Luiz Franco de Sá Bacellar, ocorrido
no dia 09 de setembro deste ano, em Manaus, bem
como seja encaminhado o referido Voto aos amigos e
familiares da Fundação Dr. Thomas onde residia, na
pessoa da Diretora-Presidente Martha Moutinho da
Costa Cruz, no seguinte endereço: Rua Dr. Thomas,
Nº 798, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus,
Amazonas, CEP 69053-035.
Justificação
Luiz Franco de Sá Bacellar nasceu no dia 04 de
setembro de 1928, em Manaus. Foi um escritor formidável, determinado, amigo e companheiro. Autor
de alguns inesquecíveis livros como “Sol de Feira” e
“Frauta de Barro”.
Estudou no Colégio São Bento, em São Paulo,
onde completou seus estudos. Aperfeiçoou-se posteriormente, no Rio de Janeiro, em Pesquisa Social,
Antropologia e Museologia. Foi professor de Literatura
e Língua Portuguesa no Colégio Estadual D. Pedro II,
destacando-se no processo de renovação da literatura
regional, com ativa participação no movimento que culminou na fundação do Clube da Madrugada, em 1954.
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Exerceu o jornalismo com brilhantismo, atuando
em diversas instituições de comunicação do Amazonas. Foi ainda conselheiro de cultura do Estado em
diversas oportunidades. A vida literária do poeta Luiz
Bacellar teve um começo feliz: conquistou, em 1959,
o prêmio “Olavo Bilac”, da Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, com aquele que seria seu livro de estreia
e um dos principais da sua obra, “Frauta de barro”,
publicado em 1963. Aprendeu a falar sozinho vários
idiomas, apenas conversando com amigos estrangeiros e lendo livros na língua original.
É enorme a consternação para o amazonas. A
ausência desse iluminado escritor deixará um vazio
na produção literária amazonense. Todavia, seu legado literário será motivo de orgulho ao bravo povo do
querido amazonas, que sempre o identificou como um
ícone das letras do estado.
Portanto, irmano-me aos sentimentos de saudade e transmito minhas condolências a seus familiares
e amigos.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas
REQUERIMENTO
Nº 840, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos à Escola Estadual de
Tempo Integral Roxana Bonessi, por ter sido agraciada com o “Prêmio de Gestão Escolar 2012”, conforme
divulgação feita pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas no dia 23 de agosto passado, sendo
promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação – CONSED e a Organização das Nações
Unidas para a educação, a ciência e a cultura – UNESCO, bem como seja encaminhado o referido voto à sua
Diretora, Professora Francisca Cunha Lima, no seguinte endereço: Rua Enzo Ferreira, S/N – Bairro: Colônia
Oliveira Machado – Manaus/AM CEP: 69070–840.
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Justificação
A Escola Estadual de Tempo Integral Roxana Bonessi oferece um atendimento educacional exemplar
aos mais de 400 estudantes, sendo assim a primeira
instituição pública de educação básica no Brasil a receber a certificação ISO 900, comemorando o alcance
do índice 6,3 que a qualificou com um ótimo rendimento
entre as escolas públicas de estado.
Sua atuação como instituição de ensino educacional pública tem o apoio da comunidade do Bairro
Colônia Oliveira Machado e adjacências na vida escolar.
A escola ainda terá como premiação um intercâmbio aos Estados Unidos com um grupo de diretores
escolares de outros Estados brasileiros terá acesso a
seminários sobre educação pedagógica e administrativa do sistema educacional norte-americano. O Estado do Amazonas terá como representante a Diretora
e professora Francisca Cunha Lima.
Por esse motivo, homenageamos a Escola Estadual de Tempo Integral Roxana Bonessi, bem como a
todos seus os professores e servidores educacionais,
além de sua Diretora, pelo ótimo serviço prestado ao
Estado do Amazonas e à cidade de Manaus. Um caso
de sucesso amazonense, exemplo para o País.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 841, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Conselho Regional
de Administração do Amazonas – CRA-AM, por ocasião da comemoração ao dia do Administrador, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente
da CRA – AM, Administrador JOSÉ CARLOS DE SÁ
COLARES, no seguinte endereço: Rua Apurinã, nº
71. Bairro – Praça 14 de Janeiro, Manaus, Amazonas,
CEP 69020-170.
Justificação
O administrador é de vital importância para a
sociedade moderna. Nos processos decisórios atuais,
o administrador, tanto o privado quanto o público, se
torna imprescindível. A sua presença na gestão pública oferece uma visão técnica, melhorando os resultados, podendo solucionar os necessários gastos com
otimização de investimentos, tão necessários à gestão
pública. Seu papel é indispensável para o desenvolvimento do nosso País.
Hoje, as Escolas de Administração capacitam
brilhantes profissionais para atuar em todas as áreas
administrativas e à espera de novos campos orga-
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nizacionais inovadores, que valorizam a classe com
enormes méritos.
Neste dia 09 de setembro em que se comemora o
Dia do Administrador, é justa essa homenagem a tantos brasileiros que encontraram na sua árdua função
uma maneira de tornar a sociedade mais igualitária.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em reconhecimento aos relevantes serviços que os
Administradores prestam à sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO
Nº 842, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos à Escola Estadual
Marquês de Santa Cruz, em alusão aos 40 anos do
festival folclórico Marquesiano, promovido anualmente
por essa entidade e comemorado no dia 23 de agosto,
bem como seja encaminhado o referido voto à sua Diretora, Professora Maria Alice Dinelly Mafra, no seguinte
endereço: Rua Virgilio Ramos S/N – São Raimundo,
Manaus, Amazonas, CEP: 69027-060.
Justificação
A Escola Estadual Marquês de Santa Cruz é uma
escola que, além de sua missão natural, a de ensinar,
mantém atividades extra-curriculares, dentre as quais
o festival folclórico Marquesiano. Busca, assim, incentivar alunos, professores e toda a sociedade a ter um
engajamento como cidadãos em sua comunidade,
mediante apresentação de manifestações culturais de
diversos países e regiões.
Sua atuação no calendário folclórico de Manaus
é de grande relevo para o incentivo educacional do
povo manauara.
O festival proporciona ao público manifestações
folclóricas da região amazônica, de outros estados e
até mesmo de outros países.
Ao completar 40 anos o festival Marquesiano
reforça sua importância no calendário folclórico de
Manaus, sobretudo pela exposição das mais diversas
manifestações culturais.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear a Escola Estadual Marquês de Santa Cruz
e todos os seus professores e servidores que, juntos,
nesses 40 anos de existência do festival folclórico,
prestam relevante serviço à sociedade, por meio de
manifestações culturais.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin PCdoB/Amazonas.
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REQUERIMENTO
Nº 843, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao estudante Thiago
Lucas Silva de Carvalho, por sua merecida medalha
de ouro na 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP), bem como o referido voto
seja encaminhado ao homenageado no seguinte endereço: Fundação Nokia de Ensino, Avenida Ministro
Mario Andreazza nº 916, Distrito Industrial, Manaus,
Amazonas, CEP: 69075-830.
Justificação
O jovem estudante amazonense obteve um excelente desempenho na 7ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), conseguindo a medalha de ouro.
O jovem Thiago estava entre os 500 participantes
da solenidade ocorrida no Rio de Janeiro. Além da medalha, os premiados ganharam bolsas de estudo em
programas de iniciação científica e mestrado.
A Olimpíada tem como objetivo estimular o estudo de Matemática entre alunos e professores de todo
o país. A OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – tem como prioridade aumentar a excelência no ensino público, mostrando a
importância do estudo da Matemática para o melhor
desenvolvimento do jovem brasileiro.
Por esse feito histórico, por levar tanto orgulho
ao nosso querido Estado do Amazonas, entendemos
de extrema importancia externar este reconhecimento, concedendo ao jovem e brilhante estudante amazonense Thiago Lucas Silva de Carvalho o presente
voto de Congratulações e aplausos.
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 844, DE 2012.
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Jornal Amazonas
Em tempo, em homenagem aos seus 25 anos de fundação, bem como seja encaminhado o referido voto
ao seu Presidente Otávio Raman Neves, no seguinte
endereço: Rua Brasil, nº 623 – São Jorge, Manaus,
Amazonas – CEP: 69.033-070.
Justificação
O Jornal Amazonas Em Tempo completou 25
anos no ultimo dias 6 de setembro. Administrado pelo
Grupo Raman Neves de Comunicação, inicialmente o
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seu perfil jornalístico era apenas de edição impressa do
jornal, com o passar dos anos foi incorporando novas
tecnologias e utilizando novos meios de comunicar-se
com o leitor, como a rádio Transamérica e a criação
do EM TEMPO Online e a TV EM TEMPO (emissora
afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão – SBT), tendo maior proximidade não só com o leitor, mas agora
também com telespectador e com o ouvinte.
O Jornal faz parte da ação conjunta entre os meios
de comunicação do grupo. O Jornal EM TEMPO se
destaca pela sua independência e competência, tendo
uma equipe focada em levar ao leitor o máximo de informações, sempre com novas notícias e uma grande
variedade de temas, agradando desde o jovem cidadão aos mais antigos que não perdem tempo e buscam saber os últimos acontecimentos em tempo real.
O Jornal Amazonas Em Tempo é um exemplo de
profissionalismo e de responsabilidade social que leva
a informação escrita e em tempo real a todo povo de
Manaus e ao Estado do Amazonas.
Essas são as razões desta justa homenagem aos
25 anos de fundação do Jornal Amazonas Em Tempo,
que devem ser estendidas a todos os seus funcionários, diretores e colaboradores.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 845, DE 2012.
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos à Rede Amazônica de Rádio e Televisão, em homenagem aos 40 anos
de sua fundação ocorrido no dia 01 de setembro de
2012, bem como seja encaminhado o referido voto ao
senhor Diretor Presidente Phellipe Daou, no seguinte
endereço: Praça 16 de Julho, 1001 – Centro, Manaus,
Amazonas – CEP: 69.400-000.
Justificação
A Rede Amazônica foi fundada em 1º de setembro de 1972 pelo jornalista Phelippe Daou.
A emissora faz parte da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, que é composta por mais 4 emissoras
de televisão: TV Rondônia, TV Acre, TV Roraima e TV
Amapá (todas afiliadas à Rede Globo).
Possui ainda o Amazon Sat, em canais de UHF
nas capitais da Amazônia Ocidental e Amapá e antenas parabólicas em todo o território nacional e países
fronteiriços. Esse canal trata exclusivamente de temas
amazônicos. Possui ainda uma sucursal em Brasília
para coberturas de assuntos relevantes à Amazônia
na capital federal.
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Das emissoras instaladas na Amazônia, a TV
Amazonas é a que possui a maior cobertura na região, cobrindo quase 100% do território do Estado do
Amazonas.
A Rede destaca-se por ser a emissora com o
maior alcance da região, levando informação e cidadania aos mais diversos rincões amazônicos, com uma
programação local voltada para a educação e a cultura.
O compromisso da Rede Amazônica em alcançar o telespectador onde ele estiver é traduzido pelos
investimentos que realiza em sistemas digitais, possibilitando levar informação e entretenimento a toda a
população amazônica.
A Rede Amazônica é um exemplo de profissionalismo e de responsabilidade social, fruto das qualidades pessoais do seu fundador Phellipe Daou que,
como poucos, soube dimensionar as carências e exuberâncias da Amazônia.
Essas são as razões desta justa homenagem aos
40 anos da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, que
devem ser estendidas a todos os seus funcionários e
colaboradores.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

Historicamente, comemora-se no dia 11 de agosto o Dia do Advogado, uma justa homenagem a esses
brasileiros que encontraram na lei e na justiça uma
maneira de tornar a sociedade mais igualitária.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em justa homenagem ao advogado e à OAB, em reconhecimento aos relevantes serviços que presta à
sociedade brasileira
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

REQUERIMENTO
Nº 846, DE 2012

O oficial de justiça é um servidor de extrema relevância à prestação jurisdicional. Seus serviços são
fundamentais para a dinâmica do processo judicial, pois
são os servidores que dão eficácia às ordens judiciais.
No cumprimento árduo dos seus misteres, demonstram ser imprescindíveis à administração da justiça, muitas vezes incompreendido por alguns. Todavia,
desempenham papel fundamental no cumprimento
das decisões judiciais, o que faz essa categoria ser
tão especial no serviço público, sobretudo no Estado
do Amazonas, onde enfrentam às dificuldades de locomoção impostas pela própria natureza.
No dia 05 de setembro comemora-se o Dia nacional do Oficial de Justiça, razão por que propomos essa
justa homenagem a esses brasileiros que contribuem
com a justiça e a paz em nosso País.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012 –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos à Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional Amazonas, em comemoração ao
dia do Advogado, bem como seja encaminhado o referido voto ao Presidente da OAB – AM, Dr. ANTONIO
FABIO BARROS DE MENDONÇA, no seguinte endereço: Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 2000,
Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP 69057-021.
Justificação
O advogado tem como missão a tarefa árdua, porém nobre, de buscar a justiça em nome do seu constituinte. As desigualdades sociais dos nossos tempos
fazem dessa categoria profissional um dos pilares da
democracia. O advogado é essencial à administração
da justiça, fazendo-se presente na luta pela liberdade
e pela vida.
A Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve
comprometida com o processo de redemocratização
do país, primando pelas liberdades e garantias individuais dos cidadãos.

REQUERIMENTO
Nº 847, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos à Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Amazonas – AOJAM, em
comemoração ao dia nacional do Oficial de Justiça, bem
como seja encaminhado o referido voto à Presidenta
da AOJAM, Dra. MARIEDA MANSILHA, no seguinte
endereço: Rua Francisco José Furtado, nº 7. Bairro –
São Francisco, Manaus, Amazonas. CEP 69079-200.
Justificação

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2012
Solicita, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs 24, de
2008 e 278, de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
solicitamos a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
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do Senado 24/08, que altera a Lei nº 10.098, de 19
de dezembro de 2000, para dispor sobre a utilização
de ajudas técnicas na utilização de caixas eletrônicos por portadores de deficiência visual e nº 278, de
2012, que 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.
Sala das Sessões, de setembro de 2012. – Senador João Vicente Claudino.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos serão incluídos em Ordem do
Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 850, DE 2012
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado, que seja encaminhado ao
senhor Ministro de Estado da Fazenda PEDIDO DE
INFORMAÇÕES sobre todas as medidas que estão
sendo adotadas pela Receita Federal do Brasil no sentido de fiscalizar, apurar, notificar e cobrar o imposto
de renda incidente sobre quaisquer verbas pagas, a
qualquer título (exceto o subsídio mensal regular) aos:
a) juízes de direito, federais e do trabalho;
b) membros de todos os tribunais que compõem
os Poderes Judiciários Federal e Estaduais;
c) os membros de todos os tribunais de contas (incluindo o da União, os dos Estados e os dos Municípios); e
d) membros de todos os Poderes Legislativos
Estaduais e Municipais.
As informações deverão ser prestadas com a identificação das medidas adotadas de forma especificada
para cada órgão do Judiciário, cada casa legislativa e
cada tribunal de contas.
Justificação
Nos últimos dois meses, os Senadores da República foram notificados a prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente às
despesas de ajudas de custo que lhes foram pagas
pelo Senado nos últimos anos.
Com base nas informações prestadas, foram constituídos créditos tributários em favor da União, decorrentes da alegada incidência do imposto de renda sobre as
ajudas de custo, que, como cediço, configura verba de
natureza indenizatória e, portanto, isenta daquela exação.
Cabe ao Congresso fiscalizar a aplicação da
lei e da Constituição pelo Poder Executivo. Entre os
princípios constitucionais aplicáveis ao caso está o da
isonomia entre contribuintes: proclama o art. 150, II,
da Constituição que é vedado à União
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
Assim, para que o Congresso possa exercer seu
papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo à luz
do princípio da igualdade de tratamento de contribuintes,
faz-se necessário o recebimento das informações aqui
requeridas.
Sala das sessões, em 13 de setembro de 2012
– Senador Roberto Requião – PMDB/PR
(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 851, DE 2012
Requeiro nos termos do Art. 256, §2º do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 835/2012, de minha
autoria. – Senador Flexa Ribeiro
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência defere o requerimento.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 348, DE 2012
Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, para simplificar a constituição e
o funcionamento da sociedade anônima de
capital fechado que possua menos de vinte acionistas e patrimônio líquido inferior
a cem milhões de reais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 294. A companhia fechada, com menos
de vinte acionistas e patrimônio líquido inferior a cem milhões de reais, poderá, na forma
definida no estatuto social:
........................................................................
II – armazenar e divulgar os atos constitutivos,
as atas da assembléia geral, os documentos da
administração previstos no art. 133 e as atas
do conselho de administração, se houver, em
endereço eletrônico próprio, mantido na rede
mundial de computadores;
III – ser constituída por um único acionista,
pessoa natural ou jurídica;
IV – autorizar o acionista a participar e votar
à distância em assembléia geral;
V – ter sua diretoria composta por um ou mais
diretores, cujo prazo de gestão poderá ser por
tempo indeterminado, eleito e destituível a
qualquer tempo pelo conselho de administração ou, se inexistente, pela assembléia geral;
VI – autorizar o acionista a se retirar da companhia fechada, mediante reembolso do valor
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de suas ações, na forma do art. 45, e notificação à companhia fechada com antecedência
de cento e vinte dias;
VII – autorizar a exclusão judicial do acionista
que descumprir gravemente suas obrigações
sociais, mediante iniciativa da companhia ou
de qualquer acionista.
VIII – ter prazo de gestão dos membros do conselho de administração por tempo indeterminado.
........................................................................
§ 1º A companhia fechada de que trata este artigo
deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e arquivar cópias autenticadas no registro público de empresas mercantis.
........................................................................
§ 4º O armazenamento e a divulgação dos
documentos na forma do inciso II dispensa a
companhia fechada de proceder às publicações
a que se refere o art. 289, desde que cópias
autenticadas dos documentos sejam arquivadas no registro público de empresas mercantis.
§ 5º No caso de retirada do acionista a que se
refere o inciso VI, os demais acionistas poderão,
nos trinta dias seguintes ao do recebimento da
notificação, optar pela dissolução da companhia,
em assembléia geral especialmente convocada,
na qual o acionista retirante não poderá votar.
............................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data da sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo simplificar a constituição e o funcionamento das sociedades
anônimas de capital fechado.
Nos últimos anos, alguns comercialistas têm defendido a criação de uma legislação que trate do desenho jurídico de uma espécie de “sociedade anônima
simplificada”, caracterizando uma “via de direito” para
as pequenas e médias empresas, no que se refere à
facilitação da sua constituição e à flexibilidade do seu
funcionamento, reduzindo inclusive os problemas no
que se refere ao atingimento dos bens dos sócios por
débitos trabalhistas. Para tanto, os juristas Walfrido Jorge Warde Júnior e Rodrigo Monteiro de Castro criaram
um endereço eletrônico (sasimplificada.com) para divulgar a ideia de uma “sociedade anônima simplificada”.
Na legislação comparada, merecem destaque
as iniciativas da Colômbia e da França de criarem em
seus ordenamentos uma forma de “sociedade anônima simplificada”, que servem de inspiração para a
elaboração do presente projeto de lei, que introduz na
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legislação brasileira as características de uma “sociedade anônima simplificada”.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação do projeto.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia –
(PP-RS)
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 294. A companhia fechada que tiver menos
de vinte acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá: (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
I – convocar assembléia-geral por anúncio entregue a todos os acionistas, contra-recibo, com a antecedência prevista no artigo 124; e
II – deixar de publicar os documentos de que trata
o artigo 133, desde que sejam, por cópias autenticadas,
arquivados no registro de comércio juntamente com a
ata da assembléia que sobre eles deliberar.
§ 1º A companhia deverá guardar os recibos de
entrega dos anúncios de convocação e arquivar no
registro de comércio, juntamente com a ata da assembléia, cópia autenticada dos mesmos.
§ 2º Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores poderá ser
feito sem observância do disposto no § 2º do artigo 152,
desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à
companhia controladora de grupo de sociedade, ou
a ela filiadas.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 349, DE 2012
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, para tratar do fornecimento, pelas
instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito, de serviços ao consumidor
portador de deficiência visual.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
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“Art. 21-A . Para as pessoas com deficiência
visual serão garantidos:
I – a leitura do inteiro teor do contrato, seja por
funcionário da instituição, em voz alta, seja por
meio eletrônico, no momento da adesão ou da
assinatura do documento;
II – o recebimento de cartão magnético com
porta-cartão, no qual deverá estar inscrito, em
Braille e em alto-relevo, o número do cartão, seu
código de segurança e sua data de validade;
III – o envio de folheto de boas-vindas em
Braille, com as orientações de uso do cartão
e as informações relativas a ele;
IV – o fornecimento de extrato mensal de conta corrente em Braille ou em caracteres ampliados, conforme solicitado pela pessoa com
deficiência visual.
Justificação
Nosso país está empenhado, no atual momento
de sua história, em reduzir os desníveis e as desigualdades sociais. Uma das mais pronunciadas e terríveis
formas da desigualdade é a denegação de oportunidades àquelas pessoas com algum tipo de deficiência
física. A presente proposição tem a finalidade de reduzir essa desigualdade, conforme veremos a seguir.
As pessoas com deficiência visual têm direitos
iguais às demais no que concerne ao uso dos meios de
pagamento modernos, em especial os cartões de crédito
e débito. Muito embora o Conselho Monetário Nacional
(CMN) já tenha determinado a adoção de medidas nesse
sentido, a realidade da situação é outra: grande parte
das pessoas com deficiência visual ainda não usufrui
o direito a um acesso claro e direto aos meios de pagamento eletrônico como cartão de crédito e de débito.
Outrossim, observemos que tal realidade, inclusive, tem consequências deletérias para a própria
economia nacional, visto que exclui, desnecessária e
irracionalmente, a participação das pessoas com deficiência visual dos fluxos econômicos normais, tendo
em vista as dificuldades que lhes apresentam os processos e procedimentos atuais.
A solução para tal situação é a inscrição em lei do direito das pessoas com deficiência visual ao uso dos meios
de pagamento modernos, mediante condições adequadas
de acessibilidade. Esta é a finalidade desta proposição.
A força da lei fará a diferença necessária para que,
finalmente, as pessoas com deficiência visual possam
ter o acesso devido aos modernos meios de pagamento, e para que a economia nacional possa contar com
a atividade produtiva e de consumo dessas pessoas.
Pelas razões expostas, todas elas de justiça e bom-senso, pedimos aos nobres Colegas o apoio à aprovação
do presente Projeto de Lei. – Senador Ciro Nogueira
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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.
....................................................................................
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.
....................................................................................
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.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2000

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.219, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
a Mensagem nº 83, de 2012, concluindo pela apresentação do Projeto de Resolução nº 49, de 2012.
A proposição ficará 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 (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Como primeira oradora inscrita, a Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Anibal Diniz, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, servidores desta Casa, é��������
preocupante, para dizer o mínimo, Srs. Senadores, que, às
vésperas da eleição municipal, não temos segurança
alguma de que as contas de milhares de prefeituras
chegarão ao fim deste ano quitadas, como determina
a eficiente Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor
no País. Em novembro deste 2012, quando as eleições
já estarão terminadas, muitas prefeituras poderão se
endividar até além do permitido.
O mais grave em tudo isso é que parte desse
problema que enfrentam os Municípios envolve a relação com o Governo Federal, que aumentou os gastos
com o salário mínimo em valores acima da inflação – o
que é positivo do ponto de vista social da distribuição
da renda, do aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores, mas isso tem impacto sobre as contas dos
Municípios –, reajustou o Piso Nacional do Magistério –
também uma medida justa e necessária – e abriu mão
da arrecadação de impostos que ajudam na receita dos
Municípios em um momento econômico preocupante
e de cautela. A questão é que a desoneração de IPI é
um recurso a menos no FPM – Fundo de Participação
dos Municípios.
Muitas cidades pequenas, que são maioria no
País, já estão com os caixas vazios e comprometidos
com despesas para o pagamento de funcionários ou
o custeio da prefeitura. Aproximadamente R$9 bilhões
não chegarão aos cofres das prefeituras municipais,
segundo levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Só de repasses do Fundo de
Participação dos Municípios, o famoso FPM, gerido
pelo Governo Federal e formado com recursos da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), serão R$6,9 bilhões a
menos na composição do FPM, que, todos sabem, é
a principal fonte de receita dos Municípios.
É preciso chamar a atenção, Srªs e Srs. Senadores, para um detalhe relevante: muitos Municípios
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dependem exclusivamente dos recursos desse fundo.
Em todo o País, 4,3 mil Municípios são atingidos duramente quando esse recurso não chega.
Municípios pequenos, com 5 mil habitantes, no
meu Estado, o Rio Grande do Sul, são centenas e,
também como os demais, correm o risco de não ter
dinheiro para pagar funcionários ou mesmo para concluir obras que estão em andamento – nem se fala no
décimo terceiro salário, compromisso de que se está
chegando próximo.
Nas cidades pequenas, nas quais a atividade rural
é a principal atividade econômica, a arrecadação dos
impostos é transferida para o Estado e para a União.
Isso significa que grande parte do que é arrecadado
nos Municípios não volta para beneficiar o Município
onde foi gerada aquela receita. Esse é o nosso injusto
sistema tributário. Assim, esse recurso do Governo Federal, o FPM, é extremamente relevante para a saúde
financeira e fiscal de todas as prefeituras do País, de
norte a sul, de leste a oeste.
Esse dinheiro, portanto, precisa chegar aos Municípios. Esse recurso precisa estar no cofre das prefeituras, pois nem o mais competente e responsável
prefeito consegue administrar uma cidade, sem recurso.
A propósito disso, lembro-me de uma proposta do
Senador Aécio Neves a esta Casa, no sentido de que,
cada vez em que o Governo comprometer o recurso do
Fundo de Participação, terá de fazer uma compensação ao ente que sofreu essa queda na receita, como
agora o faz em relação à redução do IPI para alguns
setores, como forma de ativar a economia. É em boa
hora que chega essa providência, porque não pode o
Governo Federal fazer festa com recurso alheio.
As grandes cidades brasileiras têm graves problemas conhecidos por todos nós, mas apenas 19 delas
– que têm mais de 1 milhão de habitantes – não são
atingidas por esse problema, o da transferência do
Fundo de Participação dos Municípios. Os grandes e
médios Municípios, ao contrário dos menores, conseguem levantar recursos em outras fontes, com outros
impostos, como o Imposto sobre Serviços (ISS), sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), entre outros.
A decisão do Governo de reduzir a cobrança da
Contribuição de Intervenção no Domínio Económico,
a famosa Cide, para o setor de combustíveis também
gera problemas para os Municípios. Quase R$600
milhões deixam de ser arrecadados para as prefeituras, por conta das mudanças na Cide. A redução do
IPI, que estimula o consumo, também faz o caixa das
prefeituras ficar menor.
Desse modo, a área da educação é uma das
que mais sofre e terá problemas no presente, agora
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em 2012, e no futuro, a partir de 2013. A redução dos
repasses do FPM e a queda de arrecadação pode
causar um rombo no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, mais conhecido como
Fundeb, Senador Paulo Bauer, V. Exª que conhece
bem essa área. A perda prevista no Fundeb, para os
Municípios, é de R$17 bilhões, considerando apenas
a contribuição de Estados e Municípios.
Lamentavelmente, as prefeituras que deveriam
estar investindo na qualidade do ensino da população
dos pequenos Municípios, no ensino fundamental, nas
creches para as crianças, não o farão porque as condições para isso, financeiramente falando, não são,
infelizmente, nem um pouco favoráveis.
Nas comunicações institucionais do Ministério
da Educação é fácil encontrar a propaganda de que
a “União tem compromisso com a educação básica”.
Mas se os Srs. Senadores perguntarem aos técnicos
do órgão federal, eles saberão dizer, na ponta da língua, que o Fundeb foi criado para aumentar, em até
dez vezes, o volume de recursos federais destinados
para financiar todas as etapas da educação básica e
para programas de educação de jovens e adultos. Ou
seja, a redistribuição dos recursos vinculados à educação, com base nos censos escolares.
Mas como os prefeitos vão conseguir melhorar a
qualidade da educação básica, sobretudo com índices
oficiais bem abaixo da média, em diversos Municípios
brasileiros?
O problema é tão grave que os Municípios já preveem um rombo de R$25,3 bilhões nas contas deste
ano. Trata-se de uma quantia suficiente para comprar
uma frota gigantesca de 970 mil carros populares no
Brasil, ainda mais agora, com o IPI reduzido, outro
fator que também pesou para a queda das receitas
dos Municípios.
Outra situação que acende uma luz amarela e
agrava as condições de trabalho das prefeituras são os
chamados “restos a pagar”. Mais de R$18 bilhões que
deveriam ter sido repassados para as prefeituras pelo
Governo Federal em anos anteriores simplesmente
ainda não chegaram aos Municípios, apesar de estes
terem direito a esse recurso.
E em um ano de eleição, o que tudo isso significa, Srs. Senadores?
Significa que muitos prefeitos, mesmo cumprindo a cartilha da boa gestão e tendo se esforçado para
cumprir as regras fiscais, correrão o risco de serem penalizados, porque estarão, em tese, “fora da lei” quando
2013 chegar – e está chegando muito rapidamente.
Infelizmente, isso pode ocorrer porque o Governo Federal ainda não conseguiu repassar esses
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recursos dos chamados “restos a pagar” para as prefeituras municipais. A situação é tão complexa, Srªs e
Srs. Senadores, que se estende também para o lado
das empresas.
É que m��������������������������������������
uitas empreiteiras que foram contratadas para fazer obras básicas, como a construção de
pontes e estradas nessas prefeituras “endividadas”,
também correm o risco de quebrar – as prefeituras
não têm dinheiro para liquidar esses compromissos,
e são obras já iniciadas. Como o dinheiro não chega,
a empresa não consegue terminar a obra. E como a
cidade é pequena e a obra é a única da cidade, ocorre o óbvio: a empresa quebra porque também é uma
pequena empresa.
Para ter um retrato mais claro dessa situação, a
Confederação Nacional dos Municípios fez uma pesquisa com mais de 85% de todos os Municípios brasileiros, e as constatações foram as seguintes: dos
4.773 Municípios pesquisados, 532 informaram que
estão com os salários atrasados, já estão com os salários atrasados.
De todos os Municípios ouvidos nessa pesquisa
de opinião, quase 48% afirmaram que estão com atrasos no pagamento de fornecedores; 19% ainda não
conseguiram implantar o Piso Nacional do Magistério; mais de 80% afirmaram que o aumento do salário
mínimo cria problemas para administrar as despesas
com pessoal; 47% desses mesmos pesquisados Municípios informaram que tiveram problemas com convênios celebrados com a União para a execução de
obras ou aquisição de equipamentos; e 66% dessas
prefeituras indicaram que poderão deixar restos a pagar no final desse exercício, devido ao não pagamento
desses convênios firmados com a União.
Portanto, Sras e Srs. Senadores, gostaria de chamar a atenção para este assunto de extrema relevância, sobretudo agora, num momento de transição dos
governos municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal
é um avanço importantíssimo para a Administração
Pública brasileira. Isso ninguém nega.
Os ganhos para a Administração Pública com
esse formato são sempre crescentes. Sabemos também que a situação econômica não é das melhores.
Estamos conseguindo administrar a economia, mesmo com as incertezas internacionais. O Governo tem
reduzido, claro, com segurança e com sabedoria, os
juros básicos da economia, através da ação do Banco
Central e do Comitê de Política Monetária. A redução
de impostos também tem vantagens, pois estimula o
consumo e aumenta a atividade econômica.
Mas não podemos trabalhar somente com a emergência. É preciso ser tático, mas jamais deixar de ser
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estratégico. O nosso sistema tributário é complexo,
sabemos disso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou
concluindo, Sr. Presidente.
E as reformas necessárias não vêm porque o contexto muitas vezes não permite acordos e consensos
nessa matéria, já que a União, Estados e Municípios,
como Entes Federativos, têm interesses conflitantes
quando se discute a questão do pacto federativo e da
própria reforma tributária.
Entretanto, o Governo Federal precisa chegar a
um entendimento sobre essa questão dos repasses
dos recursos para os Municípios. O ajuste do chamado
“cobertor curto” das finanças públicas é difícil, mas é
necessário e inadiável. O Brasil não pode mais pensar apenas sob a ótica dos grandes centros urbanos,
onde o consumo é concentrado. Muitas prefeituras
também não fazem o dever de casa e alguns prefeitos
são maus gestores.
Porém, todos nós precisamos fazer a parte que
cabe a cada um, como sua responsabilidade. União,
Estados e Municípios precisam se acertar, especialmente em tempos de crise econômica. A matemática
orçamentária e fiscal só fecha se governos, Estados e
Municípios conversarem e resolverem suas diferenças.
Caso contrário, a transição que estamos acompanhando
agora nas eleições municipais de 7 de outubro poderá
significar não apenas um sopro democrático – mais um
–, uma grande manifestação da liberdade e da nossa
capacidade de mobilização nacional – estas são as
eleições mais importantes –, mas também trazer junto consigo um problema sério, que é o de gestão pela
falta de recursos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Pela Liderança do PR, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Prezado
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por um dever de
justiça, não posso deixar de homenagear uma ilustre
representante do meu Estado do Amazonas, a jornalista Baby Rizzato, que completa 40 anos de carreira
na televisão.
Dona de uma personalidade forte e de uma alegria contagiante, essa comunicadora é motivo de muito
orgulho de todos os amazonenses.
Este singelo registro é a forma que tenho para
destacar de forma sucinta a emblemática carreira de
Baby Rizzato, de quem tenho a honra de ser amigo e
admirador do seu trabalho.
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A dedicação com que Baby Rizzato conduz sua
carreira é fruto de muito esforço e trabalho. Nós, amazonenses, somos privilegiados por conviver com essa
exímia profissional, que preenche os sábados com o
seu programa Nosso Encontro, veiculado pela TV A
Crítica do Amazonas.
A sinceridade de Baby é um dos seus diferenciais.
Ela é o retrato da sociedade amazonense. À frente do
programa �����������������������������������������
Nosso Encontro���������������������������
, Baby Rizzato consegue entreter e informar o telespectador com muita segurança e
firmeza. Sem dúvida, esse é o segredo do seu sucesso.
Não é por acaso que Baby Rizzato é considerada
como uma das principais representantes da mídia do
meu Estado do Amazonas.
Mulher de fibra, Baby conduz com leveza e objetividade seu programa e sua vida. Envolvente e compromissada com a verdade, Baby é detentora de um
público fiel construído com muita persistência e zelo
ao longo dessas quatro décadas de trabalho.
S�����������������������������������������������
into-me prestigiado por ter tido várias oportunidades de participar do seu belo programa. Sempre
me esforcei em atender aos convites de Baby. O seu
programa – todos que já participaram, certamente,
compartilham do mesmo sentimento – é um encontro
acolhedor e confortável, onde se pode falar de tudo e
sem medo nem preconceitos. O carinho com que Baby
recebe seus convidados é compartilhado também por
toda a sua equipe de produção, formada por profissionais sérios e competentes.
Baby Rizzato é também sinônimo de honestidade,
de perseverança e luta. Ninguém constrói uma carreira tão sólida sem esses valores. Baby é exemplo para
todos nós amazonenses. Ela é capaz de tratar de todos os assuntos com altíssimo grau de conhecimento
e competência.
Essa profissional pratica um jornalismo sem censura, sem prejulgamentos. Baby também fala sobre assuntos polêmicos com leveza e transparência. Conhecida como uma mulher de “fala afiada”, Baby é incapaz
de gerar constrangimentos a quem quer que seja. Há
40 anos, oferece aos seus telespectadores momentos de reflexão e de descontração. Coloca às claras a
realidade dos fatos. Promove debates acalorados que
contribuem significativamente com o crescimento intelectual da sociedade do Amazonas.
Ousadia é uma das qualidades que melhor definem a Baby. Por essa razão, sempre soube se adequar às mudanças que a própria profissão lhe impôs.
Atenta às reviravoltas do mundo da política nacional e local, Baby Rizzato promove um jornalismo
aberto e franco. A carreira promissora da Baby passa
pelo colunismo social, por debate s de grande interesse
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público, dedicados a prestar um serviço de excelência
à sociedade amazonense.
Poucos têm a capacidade em levar com desenvoltura um programa ao vivo. O que para Baby está
fazendo no seu dia a dia também está no seu DNA.
O programa Nosso Encontro, no qual ela exerce com
primor o papel de âncora, foi o primeiro programa local em formato de revista eletrônica. É também o que
mais tempo permanece no ar; ou seja, é o programa
mais antigo da televisão amazonense.
O pioneirismo de Baby e a sua capacidade inovadora fazem dela uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil.
Todas as homenagens a Baby conferidas são
justas, por tudo que ao longo desses 40 anos foi capaz
de oferecer ao Estado do Amazonas.
Como ela mesma diz: “Não sei se existe uma receita para o sucesso do meu programa; só sei que Deus
está sempre do meu lado e com ele não há receita de
bolo que desande ou carne que queime”.
Continue assim, Baby, nos alegrando nos finais
de semana, com seu jeito livre de falar sobre a vida,
sobre a política e a cultura do nosso País e do nosso
Estado. Pessoas como você�������������������������
nos encorajam a reescrever a nossa história.
Baby Rizzato, parabéns pelos seus 40 anos de
carreira! A você – não poderia ser diferente – desejo
o melhor que a vida lhe reserva! Meus sinceros agradecimentos por sua enorme contribuição e dedicação
ao povo do Amazonas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alfredo Nascimento,
o Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em permuta com o Senador Alvaro
Dias, Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, cumprimentando V. Exª, os demais
Senadores presentes à esta sessão e a todos os Senadores presentes na Casa, Srªs Senadoras, ocupo
a tribuna neste instante para aqui manifestar a minha
insatisfação e principalmente o meu desapontamento em razão de uma decisão da Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, que,
ao sancionar uma proposição que derivou da Medida
Provisória nº 565, votada neste Plenário e também
na Câmara dos Deputados, decidiu por vetar um dos
artigos que havia sido incluído, por decisão do Rela-
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tor, Senador Walter, do Estado da Bahia, e também
de minha autoria.
Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, que o Sul do País é uma região produtiva, é
uma região de grande desenvolvimento econômico, é
uma região que, sem dúvida nenhuma, sempre esteve
a serviço do País e sempre contribuiu para que o País
pudesse promover ações que visassem ao resgate
daquelas regiões e daqueles brasileiros que, do ponto
de vista econômico, se encontravam em situação inferior ou em situação momentaneamente conceituada e
classificada como de dificuldades.
É normal, lá no Sul do País, ouvirmos críticas e
manifestações de nossa gente quando constata e verifica que existem ações do Governo Federal voltadas
ao Norte e ao Nordeste de forma diferenciada em relação àquelas que promove em favor do Sul.
É voz corrente no Sul do País que as atividades
econômicas do Nordeste e do Norte têm apoio governamental mais expressivo, mais consistente e mais
atrativo do ponto de vista de custo financeiro, de prazo
de pagamento, de limites de crédito, etc, etc, tanto na
área da indústria como na área do comércio e, principalmente, na área da agricultura.
Mas é também verdade que, no Sul do País, sabemos que as regiões Norte e Nordeste do País têm
condições climáticas diferentes das nossas e, por isso
mesmo, precisam de maior atenção, de maior apoio e
de maior presença do Governo Federal.
Por isso mesmo, Senador Jarbas Vasconcelos, se,
de um lado, existem algumas manifestações de crítica,
por outro lado, também elas estão sempre vinculadas
à compreensão e ao entendimento de todos de que
precisam ser promovidas para que o Brasil seja mais
igual e se desenvolva como um todo.
No mês de abril deste ano, a Presidente Dilma
Rousseff encaminhou a Medida Provisória nº 565 para
o Congresso Nacional e, nessa proposição, Sua Excelência a Presidente da República, que agora se encontra nos Estados Unidos, na reunião da ONU, propôs
que o Congresso Nacional aprovasse uma providência
legal que permitisse ao Governo conceder determinadas isenções, benefícios, subsídios aos agricultores do
Norte e do Nordeste que foram atingidos pela seca e
pela estiagem no início deste ano de 2012.
Nós temos absoluta solidariedade a prestar aos
agricultores do Norte e do Nordeste que sofreram as
consequências da seca e da estiagem. Nunca, que
eu saiba, Senadores do Rio Grande do Sul, do Paraná ou de Santa Catarina, neste plenário, em qualquer
mandato, opuseram-se a qualquer ação do Governo
Federal que fosse direcionada a apoiar e a atender
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às reivindicações daqueles que fossem atingidos por
calamidades, como enchentes, secas, estiagem, etc.
Desta vez, a Presidenta da República manda para
o Congresso, em abril, como eu já disse, uma proposição, pedindo autorização legislativa para utilizar os
fundos constitucionais de financiamento do Norte, do
Nordeste, do Centro-Oeste, para subsidiar os agricultores daquelas regiões, principalmente do Nordeste,
que precisavam quitar financiamentos e não poderiam
honrá-los no vencimento.
Eu acho que é absolutamente adequada a providência da Presidenta da República, mas, quando esse
processo começou a tramitar no Congresso, através
da comissão especial designada pelo Presidente do
Senado, eu, imediatamente, apresentei uma emenda
e pedi que a Região Sul, composta pelos Estados do
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também fosse contemplada, uma vez, Senador Casildo
Maldaner, que nós não temos, para o Sul do País, um
fundo constitucional que suporte e que dê condições
de subsídio, de prorrogação de prazo, de redução de
custos, para determinados financiamentos destinados
ao desenvolvimento econômico e, principalmente, à
atividade agrícola.
O Senador Walter Pinheiro, que foi o Relator
dessa matéria, apresentou o seu parecer e, para a
minha felicidade, acolheu a minha emenda. E, para
que ela fosse acolhida, todos os Senadores dos três
Estados – o Senador Alvaro Dias, o Senador Requião,
o Senador Sérgio Souza, o Senador Casildo, o Senador Luiz Henrique, o Senador Paulo Paim, o Senador
Pedro Simon, a Senadora Ana Amélia – estiveram de
acordo, porque o Sul precisa.
O Sul não é uma maravilha dentro do Brasil. O
Sul tem agricultores, com mãos calejadas, que trabalham de sol a sol, 365 dias por ano. E, quando a água
falta, Sr. Presidente, eles cavam buracos na terra, para
buscar a água a 60, 70 metros de profundidade. Os
prefeitos das pequenas cidades de Santa Catarina
contratam caminhões-pipa para buscar a água a 60,
70 quilômetros de distância. Quando a água falta e a
chuva não vem, eles choram sentados nas varandas
de suas casas, porque ou não podem colher ou não
podem plantar. Quando falta a água, na estiagem, eles
veem os suínos morrerem de fome e os frangos, nos
grandes aviários, passarem sede. Não é só no Nordeste que há tristeza e dificuldade. No Sul também
há, apenas por um período menor.
E qual não é a minha surpresa, Senadores, ao
ver que a Senhora Presidente da República, depois de
longos quase 30 dias de espera, sancionando o projeto
de conversão, simplesmente vetou o artigo que esta
Casa aprovara?
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Nós somos aqui capachos da Presidente da República – os do Governo inclusive –, porque aqui se
vota com acordo, aqui se vota com aprovação de Relator que integra a bancada da Presidente da República,
e simplesmente ela veta, como se nada tivesse sido
combinado, como se nenhum agricultor precisasse da
atenção governamental, como se eu estivesse aqui,
no dia em que defendo os agricultores do Sul do País,
fazendo um papel de oposição a este Governo, coisa
que não fiz, porque há agricultor lá de Santa Catarina
que é eleitor do PT, sim senhor, e que passou pela estiagem e ainda não pagou a sua dívida no banco. Eu
não estou aqui e não estive, no dia da apresentação
da emenda, falando como Senador de Oposição; eu
estava aqui falando como Senador do meu povo, da
minha gente e dos brasileiros.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exª me concede um aparte, Senador Paulo Bauer?
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Em
seguida, Senador Casildo. Tenho certeza de que o Sr.
Presidente será benevolente e me concederá mais 2
minutos para que eu conclua o meu pronunciamento.
Eu digo simplesmente que não aceito que a Presidente tenha vetado este artigo – e não concordo com
isso – por sugestão do Ministério da Fazenda, onde
temos sentado na bela poltrona ministerial um cidadão
brasileiro que eu já chamei muitas vezes, em conversa
íntima com meus colegas – e agora torno público – de
Guido “insensível” Mantega. É assim que vou denominar este cidadão brasileiro, que pode saber muito de
economia, mas não tem sensibilidade para entender o
sofrimento de determinados segmentos da população;
não tem sensibilidade para compreender a reivindicação e o pleito de quem faz política limpa, séria, honesta e bem-intencionada, como é o meu caso e como é
o caso de muitos nesta Casa. Ele não me recebe há
um ano para uma audiência, embora tenha prometido
na CAE que me receberia uma semana depois que eu
lhe fiz a crítica pessoalmente por não me ter atendido
depois de 3 meses de solicitação.
Esse Ministro insensível é o que recomendou
à Presidência o veto. Sabe por que, Sr. Presidente?
Porque, segundo ele, o Conselho Monetário Nacional
já havia adotado as providências para atender os agricultores da Região Sul, Senadora Ana Amélia.
As resoluções do Conselho Monetário – e eu as
li todas – falam de prorrogação, falam de concessão
de mais crédito. Querem enforcar o agricultor do Sul
do País, querem fazê-lo ficar devendo mais.
Vinte e três mil agricultores de Santa Catarina
eram suinocultores, Senador Casildo, 10 anos atrás.
Hoje só há 8 mil – V. Exª, que é especialista no assunto,
pode até me ajudar. Foram embora da atividade por-
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que não aguentam tanta dívida, que não conseguem
pagar. Preferem vender e ir embora. Vão para onde?
Vão para o Nordeste?
Ouço, com prazer, o Senador Casildo Maldaner,
que me pediu um aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª sintetiza bem este momento que estamos a viver.
V. Exª foi providencial, no momento em que tramitava
essa Medida Provisória, aqui no Congresso Nacional, para atender a uma região justa do Nordeste, da
Bahia, que estava vivendo um problema muito sério –
o Nordeste inteiro. E também nós, no Sul: uma parte
do Paraná, o nosso Oeste Catarinense e uma parte de
Rio das Missões, no Rio Grande do Sul, a região de
fruticultura também, em nossa Santa Catarina. E aí foi
providencial apresentar essa Emenda e discutir com o
Relator, Senador Walter Pinheiro. E foi acolhida essa
proposta num entendimento entre as Lideranças, entre
nós, do Congresso Nacional, para socorrer também
essa questão momentânea do Sul, que passava uma
crise tão forte. Falo principalmente da suinocultura, da
sojicultura, dos pequenos produtores, que tiveram, na
verdade, prejuízos e ficaram na mão, ficaram na mão.
E esse veto nos surpreende. À primeira vista, ele é
uma espécie de uma sacrossanta revolta. Agora, diz-se, na justificativa – V. Exª acaba de declinar –, que a
Região Sul foi contemplada. Agora, se essa contemplação deu-se em função de prorrogação apenas, aí
vai haver um problema sério. Na hora de analisarmos
o veto aqui, vai haver problemas. Eu estava querendo
buscar informações – estou chegando do Sul – para
ver quais são as explicações de o atendimento estar sendo feito de outras maneiras, para ver se isso
convence e atende, porque, se é só prorrogação, fica
muito complicado. Então quero cumprimentá-lo pela
preocupação que traz, Senador Paulo Bauer, V. Exª,
que foi autor dessa proposta que todos nós – os três
Estados do Sul inclusive – aplaudimos e abraçamos
essa tese. Foi feito um entendimento político aqui no
Congresso Nacional: um acordo entre as lideranças,
entre todos nós. E agora há uma situação muito complicada, sem dúvida alguma.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Eu
agradeço a V. Exª.
Antes de ouvir a Senadora Ana Amélia, quero
apenas fazer a seguinte observação: a emenda que
eu propus permitia que o Governo destinasse recursos
do Orçamento da União para o BNDES para que ele
subsidiasse exatamente os procedimentos e as providências destinadas aos agricultores da Região Sul
em Municípios onde tivesse sido declarada calamidade pública ou estado de emergência. São 563 Municípios, nos três Estados, que declararam essa condição;
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portanto, não era para todos, não era para qualquer
um, era para quem comprovadamente necessitasse
da providência.
Ora, se para o Nordeste existem fundos, e nós
não temos nenhuma restrição a eles, como já mencionei; se para o Norte e Nordeste existem subsídios,
existem concessões de prazo, o Sul não pode, Senador
Casildo, se contentar com prorrogação pura e simples,
nem tampouco com a concessão de mais crédito. Há
gente que deve R$10 mil e vai continuar a dever R$10
mil com o mesmo juro, com a mesma taxa de juros que
tinha contratado, ou seja, não se reduz nada, apenas
prorroga-se, e ainda são oferecidos mais R$10 mil para
ele. É como colocar a forca no pescoço do agricultor
e dizer para ele procurar uma árvore. Só isso! É essa
a decisão do Ministro Guido (e insensível) Mantega,
porque eu duvido que a Senhora Presidente da República tenha tomado a decisão por conta própria. Ela
que viveu no Rio do Sul, ela que é política; aliás, uma
grande política, com um jogo de cintura reconhecido e
aplaudido por todos, ela certamente não deve ter lido
o que assinou, porque, se o tivesse, não o teria assinado, não teria concordado.
Ouço a Senadora Ana Amélia, com muito prazer.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Paulo Bauer, eu aproveito para registrar a presença
do Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, porque os pequenos Municípios
também enfrentarão sérias dificuldades diante dessa
insensibilidade, conforme o senhor assim as considera.
Eu queria registrar aqui, novamente, a ação política do
Senador Walter Pinheiro que, na relatoria dessa Medida Provisória, acolheu adequadamente, com senso de
oportunidade e de justiça, a reivindicação que não era
só de seu Estado, Santa Catarina, mas era do nosso
Estado, Rio Grande do Sul, que insistíamos para abrigar
essa reivindicação e essa emenda, considerando-se
também apelos da Federação dos Trabalhadores da
Agricultura do Rio Grande do Sul, a Fetag, que revelaram a gravidade não só da avicultura, mas também da
suinocultura. Só agora estamos vendo uma pequena
luzinha no fim do túnel, porque o setor também enfrentou uma grave crise, provocada por aspectos nacionais, de mercado, e internacionais, agora agravada por
um aumento exagerado dos custos da ração, que é a
principal matéria prima, insumo, para a suinocultura e
para a avicultura. Ou seja, são fatores que vêm agravar
ainda mais um setor que é relevante para a economia
desses Estados e – não é só isso – também para a
composição do nosso superávit comercial, que é a exportação de aves, de carne de suíno, bovina, produtos
em que o Brasil é um protagonista importante. Então, é
lamentável! A conclusão de tudo isso, Senador Paulo
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Bauer, Srªs e Srs. Senadores, é que esta Casa está
perdendo a competência de aperfeiçoar matérias que
chegam do Executivo. Nem para isso está nos sendo
dada a oportunidade de desempenhar a nossa função,
determinada pela própria Constituição Federal e por
qualquer regime democrático sério. Cumprimento o
Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Agradeço à Senadora Ana Amélia. Com certeza, o aparte
de V. Exª enriquece o meu pronunciamento, principalmente pela observação final. Esta Casa não existe
para ser contra o Governo nem a favor do Governo.
Esta Casa existe constitucionalmente para proteger o
Estado brasileiro, e o Estado brasileiro é formado pela
sua gente, que deve ser tratada de forma equânime,
igualitária, justa e, neste caso, o Sul do País foi tratado
de forma injusta, indevida.
Aliás, quando falei da insensibilidade do Ministro
da Fazenda, ela certamente se fez presente com relação e em relação ao Senador Walter Pinheiro, porque,
se o Relator da matéria é do Governo, se ele integra
a Bancada do Governo – e no meu tempo de Parlamentar de Governo era assim, não sei se mudou –,
deve manter um diálogo muito próximo com o Governo,
com as lideranças do Governo, exatamente para que
o texto fosse redigido de forma que depois não viesse a causar problemas ou mesmo fosse necessário o
veto. Se houve alguma incorreção de redação, como
inclusive menciona o veto presidencial, essa incorreção foi produzida e avalizada pelo próprio Ministério
da Fazenda, levando o Relator, induzindo o Relator a
erro, o que me parece uma atitude mais grave ainda
do que a própria falta de sensibilidade.
Quero, também, cumprimentar, aqui, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o
nosso grande Prefeito gaúcho Paulo Ziulkoski, que
se faz presente, e quero dizer que tenho expectativa
e esperança de que esse assunto ainda mereça uma
atenção exclusiva e diferenciada do Governo, e de que
esse equívoco seja reparado no menor prazo, em favor
da agricultura do Sul do País e dos agricultores que
produzem para os brasileiros e para o mundo todo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, o Senador Casildo
Maldaner, em permuta com o Senador Tomás Correia.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Caro Presidente, Senador Tomás, em primeiro lugar,
quero lhe agradecer pela permuta. É que, inclusive, na
CCJ, neste instante, está sendo sabatinado o novo indicado para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, que, por sinal, é catarinense. E essa permuta
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vai nos permitir voltar àquela Comissão. E, também
pela benevolência de V. Exª, eu posso trazer à tona
um assunto que, hoje à tarde, nós devemos analisar
aqui no Plenário: o Código Florestal.
A Câmara, na última semana, Presidente Tomás,
analisou a matéria sobre a qual, hoje à tarde ou, no
máximo, amanhã de manhã, o Senado deve se pronunciar. E a expectativa é de que nós cheguemos a
um bom termo em relação a essa matéria.
Nesse sentido, trago algumas análises rápidas,
porque é um caso que o Brasil vem acompanhando
de perto; não só o Brasil, como os países do Mercosul
e, por que não dizer, o resto do mundo.
Conjugar harmonicamente crescimento e sustentabilidade é uma tarefa difícil, que exige esforços
de diversos atores distintos, com repercussões profundas. Dentro de poucos instantes, teremos, aqui neste Plenário, a consecução da luta por esse equilíbrio
extremamente sensível: a votação da MP nº 571, de
2012 – o Código Florestal –, que vai compor uma das
mais avançadas legislações ambientais do Planeta.
O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados,
é resultado de um longo esforço de costura política,
habilmente conduzido pelo Senador Luiz Henrique da
Silveira com a indispensável participação do Senador
Jorge Viana.
Como é natural nos regimes democráticos mais
maduros, não temos ali unanimidade, consenso absoluto, mas a concretização do entendimento e da compreensão mútua, sem vencidos ou vencedores, mas
com a vitória para a sociedade.
Como resultado, teremos uma legislação que
permitirá avanços no campo do agronegócio – tão
importante para o crescimento econômico e social de
nosso País – aliados à preservação ambiental.
É importante salientar que, diversamente do que
muitos radicais querem fazer crer, esses vetores não
estão em polos de oposição; pelo contrário, qualquer
agricultor sabe que seu futuro depende visceralmente
do manejo sustentável dos bens naturais.
O papel desempenhado pela agricultura no mapa
macroeconômico brasileiro merece ter reconhecido o
seu valor. O setor responde por 37% de nossa pauta
de exportações – mais de US$95 bilhões –, do total de
aproximadamente US$256 bilhões exportados em 2011.
Em 2012, o valor bruto da produção do setor
agropecuário deve crescer 7,9%, alcançando a cifra
de R$351,8 bilhões, segundo previsões da Confederação Nacional da Agricultura.
O mundo precisa ampliar a oferta agrícola em
20% nos próximos dez anos e espera que o Brasil
eleve a produção em 40%, segundo a OCDE –Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
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co, organismo internacional e intergovernamental que
agrupa os países mais industrializados da economia
de mercado. Temos essa missão e, ainda mais, é nossa vocação natural.
Como já ressaltei, essa atuação no campo deve
ser feita com estrita observância dos melhores conceitos de sustentabilidade ambiental. Para tanto, a votação da MP que complementa nosso Código Florestal
é passo essencial.
Contudo, isoladamente, esse elemento não encerra todas as nossas carências. O Brasil ainda precisa
migrar do seu perfil exportador, deixando de ser quase
que exclusivo fornecedor de commodities, para agregar
processos de beneficiamento e industrialização aos
nossos produtos. Essa é a grande saída! Precisamos
agregar valor. Não só exportar nossas commodities
em estado bruto, mas industrializá-las, prepará-las,
agregando, com isso, mais valor e empregando mais
mão de obra, sem dúvida alguma.
A diversificação de atividades e a capacitação do
trabalhador rural permanente são políticas indispensáveis ao nosso desenvolvimento.
Em outra ponta, o investimento governamental em
infraestrutura é vital para garantir a competitividade de
nossos produtos – e isso não afeta somente a agricultura. No seio das recentes crises vividas no campo, e
cito aqui a suinocultura e a avicultura, estavam a alto
custo logístico, tanto para aquisição dos insumos como
para escoamento da produção.
A criação de uma verdadeira e eficiente rede
ferroviária em nosso território, que possa unir os centros produtores de grãos aos de produção avícola, por
exemplo, e desses aos nossos portos, reduziriam custos e permitiriam a expansão das atividades.
Ao longo das últimas décadas, baseados no
imenso potencial produtivo de nosso País e na força
inabalável do brasileiro na superação das dificuldades,
negligenciamos fundamentos essenciais ao crescimento. Isso é verdade! Acabamos por negligenciar fundamentos essenciais em relação ao nosso crescimento.
Hoje, damos um passo decisivo que fundará novas e sólidas bases ao nosso crescimento, no campo
da legislação ambiental. Somente com planejamento,
visão de Estado e coragem construiremos os outros
alicerces.
Essas são as nossas considerações, Senadora
Ana Amélia, agora Presidente desta sessão do dia
de hoje.
Depois de um longo período, de uma longa caminhada, finalmente estamos chegando a um consenso em relação ao Código Florestal, cuja votação
deve se dar nesta tarde, no meu entendimento, ou,
no màximo, amanhã de manhã. Fui informado de que
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a sessão deliberativa seria amanhã de manha, mas
espero que ainda hoje possamos, então, anunciar ao
Brasil, ao Mercosul e, enfim, a todos, como se diz, a
fumaça branca: habemus Código Florestal, habemus
uma nova saída, depois de uma longa jornada e de
um longo debate.
E como tem sido debatido! Como isso mexeu
com o Brasil, desde a época do Aldo Rebelo, na Câmara dos Deputados. E, aí, vinha pelo Brasil inteiro,
vai daqui, volta daqui, não dá em nada. Veta-se uma
proposta; vem outra proposta; analisa-se daqui, analisa-se de lá; cede-se um pouco, o outro não vai, mas
vamos daqui, conversamos. Foram noites e madrugadas de conversas.
Eu vejo o Senador Luiz Henrique, nosso catarinense, às vezes, angustiado. Mas, na verdade, ele
simbolizou, eu diria, a agulha e a linha nessa costura,
junto com o Senador Jorge Viana, um engenheiro florestal, bem como outros parlamentares, que eu não vou
citar, nas comissões diversas, na Comissão de Meio
Ambiente, aqui e acolá, na Comissão de Agricultura,
na Comissão de Sustentabilidade, todo mundo dialogando e participando.
Eu sei que V. Exª foi uma grande colaboradora,
Srª Presidente. Enfim, todo um diálogo, em que uns
cediam aqui, outros vinham de lá, para buscarmos
alguma coisa que seja consensual, para que não percamos o fundamento de produzir.
É o que o mundo espera. E os dados estão aí, da
própria ONU, de que precisamos produzir...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já vou concluir, nobre Presidente.
Nos próximos dez anos, temos que elevar em
cerca de 40% a produção de alimentos no Brasil. É
o que o mundo espera. Então, nós precisamos da
sustentabilidade; nós precisamos até – e tenho dito
na relatoria do Meio Ambiente, na Comissão que nós
tivemos, aqui no Senado – urbanizar o Código Florestal, para que protejamos também as nossas cidades;
para que as águas, agora, com novas propostas, sejam mais limpas, com uma gestão mais organizada;
para que não entrem nas cidades e saiam poluídas.
Precisamos urbanizar o Código Florestal! Temos que
fazer com que haja uma sintonia entre o meio rural e o
meio urbano, então, urbanizando essa proposta, para
que possamos buscar, com isso, mais saúde, longevidade, sustentabilidade e desenvolvimento. Eu acho
que essa questão é fundamental.
Então, são novos tempos. É por isso que eu quero me solidarizar para que nós possamos vencer essa
fase nesta convocação, nesta temporada, de hoje até
amanhã, para anunciarmos, como se diz – e V. Exª o
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pronunciou –, habemus novo Código Florestal; que
essa fumaça branca assim sinalize ao Brasil inteiro
e ao mundo.
Muito obrigado, nobre Presidente, caros colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner,
o Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Casildo, endosso plenamente o
que V. Exª disse, até quando usou a figura da linha e
da agulha para fazer a costura. Em alguns momentos,
apareceram muitos nós, mas eles foram bem desatados
pelos Relatores, tanto pela competência e habilidade
de Luiz Henrique, que, como ex-Governador de Santa
Catarina, foi também o primeiro a ousar criar um código ambiental no seu Estado, o que é uma iniciativa
de vanguarda, quanto pela relatoria de Aldo Rebelo,
que foi exemplar e reconhecida pelo Brasil inteiro, pela
sua dedicação, pela qualidade do seu trabalho e pelo
compromisso com a defesa do interesse nacional: a
produção sustentada.
Eu fui autora também, Senador Casildo Maldaner,
e, em nome da negociação, abri mão de duas emendas, na última sessão desta Casa, antes da aprovação
na Câmara, exatamente com esta preocupação: trazer
para a área urbana as questões ambientais. Hoje, pela
manhã, eu estava em São Paulo e vi o trabalho que
estão fazendo para limpar o Tietê.
Então, nós precisamos exatamente de preservar,
não exigindo somente do agricultor o compromisso de
preservar o meio ambiente, mas também dos gestores
municipais em qualquer tamanho de cidade, não só na
megalópole São Paulo, mas também numa pequena
ou média cidade.
Então, meus cumprimentos a V. Exª! Vamos, sim,
votar essa matéria, porque precisamos dar segurança
jurídica aos nossos agricultores!
Para fazer uso da palavra, convido o Senador
Tomás Correia como orador inscrito.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana Amélia, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, alguns dados recentemente divulgados
sobre o consumo de drogas no Brasil nos deixaram
profundamente preocupados, para não dizer perplexos e atônitos.
Eu queria, Srª Presidente, antes de fazer propriamente o pronunciamento que eu desejava fazer,
registrar aqui, para nossa honra, a presença do ex-Presidente do Congresso Nacional, o Deputado Mauro
Benevides, que nos honra aqui com sua presença e
que é meu conterrâneo, cearense. Foi Presidente do
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Senado, foi Presidente do Congresso. É um excelente
Parlamentar, que nos visita neste momento. Registro,
para minha honra, a presença do Deputado Mauro
Benevides, Presidente da Casa, é verdade.
Amplo levantamento feito pela Universidade Federal de São Paulo, que ouviu quase 15 mil brasileiros
em 149 Municípios, apontou que nosso País representa
20% do mercado mundial de crack, número que coloco em primeiro lugar no consumo global desse terrível
tipo de entorpecente. De acordo com o mesmo estudo,
cerca de 2,6 milhões de brasileiros, ou seja, 1,5% da
população adulta, já fizeram uso de cocaína fumada.
Entre os jovens de 14 a 18 anos, essa trágica proporção salta para a casa dos 3%, o que representa 5,2
milhões de brasileiros. A cocaína utilizada na versão
intranasal, Srª Presidente, ainda é a mais popular: em
torno de 5,6 milhões de pessoas já fizeram uso desse
tipo de droga. Tais números deixam o Brasil, atualmente, na segunda colocação global em consumo dessa
modalidade tóxica.
Ora, como é que, mesmo diante de números
alarmantes como esses, ainda ouvimos pessoas em
nosso País defenderem a liberalização do uso e do
plantio de substâncias entorpecentes, proposta até
na reforma do Código Penal? Será que esses milhões
de usuários já declarados não são os suficientes para
colocar todo o País em estado de alerta?
O que o Brasil precisa, Srª Presidente, é de uma
política séria, efetiva e coordenada no combate ao narcotráfico. É sabido por todos nós que, hoje, além de
grandes consumidores, somos rota de passagem para
o tráfico internacional, notadamente em direção aos
países europeus. A droga, que normalmente vem de
nações vizinhas produtoras, como é o caso do Peru,
da Bolívia e da Colômbia, costuma passar sem grandes dificuldades por nossas fronteiras, aproveitando-se
do gigantismo e da fiscalização insuficiente de nossas
divisas geográficas mais profundas.
Nesse sentido, em vez de prosperarmos o debate
em torno da liberação oficial do já facilitado comércio
e uso de entorpecente, prática que vem inutilizando e
destruindo a vida de número cada vez maior de jovens
em idade produtiva, o que realmente necessitamos é
de um combate mais firme à sua livre circulação, afastando principalmente as crianças e os adolescentes
do seu terrível espectro.
Nós que somos de Rondônia, Srª Presidente,
sabemos precisamente os efeitos nefastos e devastadores produzidos pela droga em toda a sociedade.
Sentimos na pele todo o mal que advém do seu uso
e do seu comércio. É exatamente por sermos um Estado de fronteira que temos um papel chave nesse
novo quadro de maior presença do Estado em nossas

508

50362 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

fronteiras mais vulneráveis, notadamente na Região
Amazônica do País.
Para tanto, precisamos urgentemente fortalecer
nossas Forças Armadas, as Polícias estaduais e a
Polícia Federal, dando-lhes todas as condições operacionais e institucionais necessárias, para que exerçam, de maneira plena, sua função no controle e na
vigilância de nossas fronteiras. É apenas dessa forma
que conseguiremos afastar o poder destrutivo da droga
do seio da nossa sociedade, salvando e protegendo a
vida de milhões de brasileiros e de brasileiras.
Hoje, Srª Presidente, o debate da descriminalização da droga no País é tema que vem ocupando longo
espaço na mídia nacional. E até há quem defenda seu
plantio para consumo. Fico a perguntar: se nós concordarmos com esse tipo de prática, não abriremos um
precedente altamente perigoso para a nossa juventude
com relação ao tráfico? Para que pudéssemos permitir
uma atitude como essa, teríamos de estar muito mais
preparados, o País teria de estar mais bem orientado
nesse sentido. No Brasil, há dificuldades no combate
ao tráfico de drogas, porque aqui há uma enorme fronteira seca, com facilidades constantes para o tráfico de
drogas em todos os sentidos. Por isso, entendo que
aquela é uma disposição prematura, que não contribui
para o combate à droga e ao tráfico no Brasil.
Sou hoje membro da Comissão do Código Penal.
Já tenho emendas nesse sentido, propondo excluir do
nosso Código Penal qualquer possibilidade de uso ou
de plantio de maconha. É claro que entendemos que
o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando o réu for
usuário, como já acontece hoje. Mas permitir o plantio de entorpecentes e o consumo? Os exemplos no
mundo dito como civilizado não têm contribuído. Temos
informações de que, na Holanda, o uso, o consumo é
permitido somente para os cidadãos, não é permitido
para os estrangeiros. Mesmo assim, sabemos que o
exemplo é altamente negativo, não é nada positivo.
Portanto, em nome da juventude brasileira, em
nome daqueles que estão hoje precisando de um apoio
maior do Governo, eu não poderia deixar de vir aqui
mostrar esses dados preocupantes.
Um dia desses, mostrei aqui o crescente aumento
da violência no Brasil em relação ao jovem, e isso tem
muito a ver com o uso de entorpecentes. Por isso, não
podemos deixar de ficar vigilantes, constantemente,
presentemente combatendo o tráfico e aqueles que
querem a facilitação da droga no Brasil. Sei que as
intenções podem ser as melhores possíveis, mas, de
qualquer modo, não posso deixar de registrar aqui
minha discordância daqueles que, na verdade, entendem que o uso e o plantio para o consumo podem ser
autorizados. Eu discordo disso. Eu sou radicalmente
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contrário a isso. Entendo que precisamos fortalecer as
instituições e os órgãos de segurança, para o combate
ao tráfico de drogas.
Srª Presidente, agradeço a V. Exª pela tolerância.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Tomás Correia, esse tema é candente.
A propósito, já está aqui registrada pelos nossos colegas Senadores a presença do Presidente da Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação fez
o chamado Observatório do crack e verificou que, em
praticamente 80% ou 90% dos Municípios brasileiros,
que integram a base de dados com informações, registram o consumo e o tráfico de crack. Ou seja: em
todo o território nacional essa droga já chegou, até
mesmo nas zonas rurais, que praticamente estavam
à margem desse risco e desse problema, mas, hoje,
também são reféns do tráfico, especialmente do crack,
que é um dos piores entorpecentes em consumo no
Brasil, que é um grande consumidor.
Como a dependência química é uma doença,
não há entre os médicos psiquiatras nenhum consenso sobre a descriminalização do consumo da droga
no Brasil, especialmente de maconha.
Eu penso que a experiência que o Uruguai está
fazendo deverá ser observada por nós para vermos
o que vai acontecer em nosso vizinho, país que vai
implantar uma política mais ousada nessa matéria,
fazendo com que o Estado seja o produtor e o comerciante da droga a ser oferecida aos usuários. Temos
de observar o que vai acontecer ali, mas, como o senhor, também sou contrária à descriminalização da
maconha em nosso País.
Cumprimentos por abordar esse problema.
Também quero, como o senhor, saudar a presença do nosso Deputado Mauro Benevides, nosso
grande ex-presidente, nosso colega parlamentar cuja
dedicação é exemplar lá na Câmara dos Deputados.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta Senadora Ana Amélia, companheira de
trabalho aqui no Senado, prezadas Senadoras, Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da
TV Senado, eu quero aqui, hoje, reportar-me a uma
atividade importante da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito.
A CPMI da Violência contra as Mulheres realizou
audiência pública no Estado da Paraíba no dia 14 de
setembro. No dia anterior, dia 13 de setembro, estivemos na cidade de Queimadas, na região metropolitana
de Campina Grande, para acompanhar o andamento
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do processo de estupro coletivo de cinco mulheres,
que culminou com a morte de duas delas: Isabela Frazão, de 27 anos, e Michele Domingos da Silva, de 29
anos, brutalmente assassinadas. Estiveram presentes
nessa diligência, além de mim, a Deputada Federal Jô
Moraes, Presidenta da CPMI, o Deputado Dr. Rosinha
e a Deputada Nilda Gondim.
O Brasil é o sétimo País do mundo onde mais se
matam mulheres, e o Estado da Paraíba ocupa também a sétima posição entre os Estados mais violentos
para as mulheres. Entre as capitais, João Pessoa é a
segunda em morte de mulheres.
A CPMI, desde a sua instalação, vem investigando as violências praticadas contra as mulheres e as
políticas públicas destinadas a enfrentá-las. O caso de
Queimadas chocou o País pelo fato de sete homens
e três adolescentes terem premeditado e estuprado
brutalmente cinco jovens da cidade e por terem matado duas delas, que reconheceram os estupradores.
Em Queimadas, a CPMI conversou com as vítimas e seus familiares e pôde constatar a dor que essas famílias estão vivendo. Ouvimos ainda a delegada
do caso, o promotor de justiça e a juíza. A ação rápida
da polícia permitiu a prisão de todos os acusados, e a
pronta atuação do Ministério Público no oferecimento
da denúncia possibilitou que o caso andasse rapidamente. Aguarda-se o julgamento desses crimes para
este ano e espera-se que todos os agressores sejam
rigorosamente punidos.
Esse caso é emblemático da violência cometida
contra as mulheres. Homens, ainda hoje, acreditam
que podem ter relações sexuais com mulheres contra
a vontade delas e que podem usar a força para isso.
Exemplo máximo do uso da violência, do abuso,
do desrespeito às mulheres, o caso de Queimadas
é uma barbárie vivida em pleno século XXI. A cultura machista ensina que os homens podem invadir os
corpos das mulheres, bater nos seus rostos, queimar
suas costas, violentá-las sexualmente, tirar suas vidas.
A violência doméstica e sexual ainda é naturalizada
e, muitas vezes, as mulheres são responsabilizadas
por terem sofrido a violência. Essa cultura machista
se reproduz quando se justifica a violência, quando se
acredita que as mulheres podem ser agredidas, quando não se punem os agressores, quando se protege a
família em detrimento dos direitos das mulheres dentro da família. Os agressores do caso de Queimadas
são rapazes normais, e são os homens normais que
matam as mulheres quando elas querem romper relações violentas, que agridem sexualmente seus corpos
quando elas dizem não. É a normalidade do uso da
violência contra as mulheres que devemos enfrentar
e desconstruir diariamente.

Quarta-feira 26

509

50363

O caso de Queimadas e as muitas outras mortes
com violências no Estado da Paraíba informam que o
Estado ainda não possui um plano de segurança para
as mulheres, ou com recorte de gênero, e enfrenta dificuldades para investigar com agilidade e diminuir os
homicídios de mulheres. Um país respeitador dos direitos das mulheres não pode conviver com tragédias
como a de Queimadas, com a morte anunciada de
mulheres, com uma cultura que despreza o feminino
e que valoriza o uso da força masculina. É preciso que
os Estados brasileiros mais violentos, cujas taxas de
homicídio são elevadas, tomem sério os casos e os
dados estatísticos e pensem com inteligência estratégias para esclarecer e prevenir novos crimes.
As mulheres já não aceitam mais conviver com
práticas violentas cotidianas. Não queremos mais nenhuma morte de mulheres. Que o caso de Queimadas,
em um futuro próximo, seja a última barbárie vivida
pelas mulheres brasileiras e que os acusados pelo
estupro e assassinatos sejam punidos exemplarmente. Uma vida sem violência é o direito de toda mulher.
Aproveito a ocasião para destacar também a reunião do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher do Campo e da Floresta, realizada
na semana anterior pela Secretaria de Políticas para
as Mulheres, em Brasília. Na reunião, representantes
do Governo Federal e da sociedade civil discutiram
a redefinição do papel do fórum e a implementação
de instâncias estaduais. Participaram representações
do Movimento de Mulheres Quebradeiras de Coco,
Movimento de Mulheres Camponesas, Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Movimento
Articulado de Mulheres da Amazônia e Marcha Mundial das Mulheres.
Além da redefinição do papel do fórum, no encontro foram feitos diagnósticos do enfrentamento à
violência de gênero e atuação dos movimentos. Na
reunião, também foi apresentado pela Secretaria de
Política para as Mulheres o projeto para aquisição de
54 unidades móveis para atendimento a mulheres
e trabalhadoras rurais em situação de violência. As
unidades móveis fazem parte do Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e serão
coordenadas pelos governos estaduais.
A entrega dos ônibus terá início em 2013. Os Governos estaduais e municipais, junto com o movimento
organizado de mulheres, decidirão as localidades em
que receberão os veículos. As informações servirão de
referência para as localidades prioritárias dos ônibus
em Municípios que já contam com programas sociais
do Governo Federal. Em novembro, a SPM vai se reunir com as gestoras estaduais do Pacto e, na ocasião,
verá a situação de cada Estado para o recebimento
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dos ônibus. ����������������������������������������
Por enquanto está acertado que cada unidade federativa receberá dois veículos de atendimento.
Eu quero aqui, então, Sr. Presidente, parabenizar
a Secretaria de Políticas para as Mulheres pela ação
e destacar que o enfrentamento à violência contra as
mulheres no campo é fundamental.
Eu quero também, aproveitando os dois minutos que me restam, anunciar aqui duas notícias muito boas do meu Estado. O Estado do Espírito Santo
é o primeiro em homicídio contra as mulheres. Mas
nós tivemos a alegria, nesta semana, de participar
da inauguração de uma Delegacia 24 horas para o
atendimento às mulheres em situação de violência
e que está localizada na capital, em Vitória. E outra
boa notícia é que o Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo anunciou também, nesta
semana, concurso público para a contratação de mais
de 60 profissionais, assistentes sociais e psicólogos,
para compor as equipes multidisciplinares das comarcas do interior do interior do Estado do Espírito Santo.
Então, são duas boas notícias. É claro que não
são suficientes, mas são muito importantes no enfrentamento da violência contra a mulher.
É isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer
neste momento.
Quero agradecer a oportunidade de poder estar
aqui, hoje.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, a Srª Ana
Amélia deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizando a Senador Ana Rita e
sendo solidário também, quero dizer que são importantes essas posições.
No meu Estado, Mato Grosso do Sul, nós já temos
a experiência também de delegacias especializadas.
Cada vez mais as mulheres precisam se libertar disso,
e os homens devem se conscientizar de que violência
nós não podemos mais admitir.
Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
Como oradora inscrita, concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, o jornal em questão, edição do dia
de hoje, traz uma matéria que considero importante que
seja registrada no plenário desta Casa, uma matéria
que dá conta de que os investimentos em assistência
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aos alunos do ensino superior no País quadruplicaram
nos últimos 5 anos. Isso é muito importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque o Governo brasileiro tem feito um grande esforço para cada vez mais
incluir um número maior de jovens no ensino superior.
Eu me lembro, quando entrei na universidade,
no final da década de 70, Sr. Presidente, que cerca de
1% dos jovens brasileiros tinham a oportunidade e a
possibilidade de ingressar numa universidade pública.
Esse número vem crescendo significativamente, principalmente a partir da gestão do Presidente Lula, em
2003. Acredito que este deva ser o caminho. E é um
caminho importante, essencial, necessário, ou seja, de
formação da educação dos jovens brasileiros para que
possamos alcançar o desenvolvimento que todos nós
almejamos. Entretanto, um desenvolvimento capaz de
construir uma Nação soberana, uma Nação desenvolvida tecnologicamente e que promova um processo de
inclusão social importante. Não basta ampliar a possibilidade de ingresso de jovens, homens e mulheres
jovens deste País, na universidade; é preciso que o
Estado brasileiro entenda e compreenda também a
necessidade de mantê-los, de dar condições a que
essas pessoas possam se manter na universidade,
porque estamos falando aqui de muita gente carente,
de muitos jovens que precisam compartilhar o trabalho com o estudo, e, muitas vezes, pela falta de uma
assistência por parte do Estado, eles não conseguem
se manter nas universidades.
Esses dados são importantes. Em 2008, Sr. Presidente, os investimentos na assistência aos alunos do
ensino superior representavam em torno de R$126 milhões; e deveremos alcançar, em 2012, mais de R$500
milhões na assistência aos estudantes. É algo muito
importante de se registrar porque é uma ação social
significativa por parte do Governo Federal.
Mas venho a esta tribuna também, Sr. Presidente, para falar a respeito do que aprovamos no último
esforço concentrado, que foi a medida provisória que
trata do Programa Brasil Carinhoso, que considero
uma das medidas provisórias, uma das ações mais
importantes do Governo Federal.
A Presidenta Dilma – eu não me cansarei de repetir aqui desta tribuna –, no Dia das Mães deste ano,
anunciou, em cadeia nacional, as medidas relativas ao
Programa Brasil Carinhoso. É muito importante ter uma
mulher na Presidência da República pela primeira vez,
Senadora Ana Rita, uma mulher que se preocupa efetivamente com a condição feminina, que se preocupa
em fazer com que não apenas ocupem mais espaço
político, mas que as mulheres do Brasil inteiro sejam
mais valorizadas. O Brasil Carinhoso tem exatamente
o foco de cuidar da mulher talvez na fase mais impor-
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tante de sua vida, que é a da maternidade. E cuidar da
mulher é também cuidar do recém-nascido, é cuidar das
crianças na primeira idade, que é a fase mais importante do desenvolvimento de todos os seres humanos.
Portanto, o Programa Brasil Carinhoso é um programa que aborda três eixos. Um deles é ampliar o valor do Bolsa Família para aquelas famílias que ainda
continuam em situação de extrema pobreza e que têm
crianças de até 6 anos de idade. Essas famílias podem e já estão ampliando sua renda mensal em R$70.
A segunda vertente diz respeito à saúde, com
atenção à saúde da mulher desde o início da gestação e da criança na sua primeira fase. E, entre essas
ações, garantir a todas as mães, de todos os Municípios brasileiros, uma assistência pré-natal digna, que
a maioria das mulheres não recebe no Brasil. E não
apenas garantir o pré-natal, mas também que a primeira
fase das crianças, dos seres humanos, portanto, seja
também uma fase de muito carinho, de muito atendimento e de muito cuidado. Portanto, a medida na área
de saúde prevê também acesso gratuito a medicamento, à complementação vitamínica, ao ferro, à vitamina
A, ao medicamento contra a asma, que é o que afeta
grande parte das crianças no Brasil inteiro. Então, as
mães, principalmente as famílias mais carentes, terão
melhores condições de cuidar dos seus filhos.
E a terceira vertente do Programa Brasil Carinhoso diz respeito às creches. E é esse aspecto que
quero abordar com maior profundidade, Sr. Presidente,
porque, há muito tempo nós, mulheres, principalmente
mulheres parlamentares brasileiras, lutamos para que
a creche seja reconhecida como uma parte integrante
do processo educacional no Brasil. E nós conseguimos
isso, na aprovação e na mudança da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação. Incluímos a creche como parte
integrante do ensino infantil no nosso País. Portanto,
passa a ser uma obrigação do Estado brasileiro, também, o atendimento à criança, desde que nasce até os
3 anos de idade. A partir daí, dos 4 anos, ela ingressa
no ensino infantil e, depois, no ensino fundamental.
Essa foi uma conquista da sociedade brasileira,
não só das mulheres, das crianças e das famílias, mas
uma conquista do Brasil como um todo, porque cuidar
bem da criança em seus primeiros anos de vida significa investir numa Nação mais justa no futuro, uma
Nação que prepara melhor as pessoas para o futuro.
No que diz respeito às creches, há uma meta estabelecida pela Presidenta Dilma: a construção de 6 mil
creches até o final do ano de 2014. Até o momento, já
foram assinados convênios com todos os Municípios
brasileiros para a construção de aproximadamente 1,5
mil creches, Senadora Ana Amélia.
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A minha cidade de Manaus foi contemplada com
pouco mais de cem creches, sendo que a Prefeitura,
a administração atual se responsabilizou em construir
pouco mais de cinquenta, cerca de cinquenta e cinco
creches, sendo que para apenas seis já foi efetivado
o processo de licitação.
Levanto isso porque a minha querida cidade de
Manaus talvez seja a capital do Brasil mais carente
no que diz respeito a creches. Não me sinto bem, não
me sinto nem um pouco à vontade de vir à tribuna do
plenário do Senado Federal, Senador Moka, e dizer
que a cidade de Manaus possui apenas uma creche
do Município, uma creche pública construída pelo
Município. E eu aqui me refiro à sétima maior cidade
brasileira! Uma cidade que tem quase 2 milhões de
habitantes e que só tem uma creche!
Então, acredito que o dado que estou citando
mostra a dimensão e a importância do programa lançado pela Presidenta Dilma que é o Programa Brasil
Carinhoso, um programa de construções de creches
em todo o País.
Essa parceria é importante não apenas para a
construção das creches, mas é importante também para
a manutenção das creches, porque ela está inserida,
repito, na educação formal brasileira. Portanto, haverá
repasse de recursos do Governo Federal, do Ministério
da Educação, para a manutenção das creches, assim
como há para a manutenção do ensino fundamental
e para a manutenção do ensino médio.
Acredito que esse avanço é muito importante porque o Brasil precisa cuidar melhor de suas crianças.
Tenho certeza absoluta de que esse programa, lançado
há pouco tempo, poderá auferir seus resultados já daqui
a cinco, seis anos, Sr. Presidente. Sem dúvida alguma,
vamos poder dizer que o Brasil é outro, um Brasil que
cuida melhor das suas crianças, mulheres e mães.
Portanto, Sr. Presidente, penso que, como brasileira, muito mais do que como Senadora, como mulher,
esse seja um dos principais programas já lançados
em nosso País.
Para concluir, Sr. Presidente – V. Exª que me
garante mais alguns minutinhos –, ressalto que hoje
estaremos todos envolvidos no plenário na votação da
medida provisória que trata do Código Florestal brasileiro. Muitos pensaram que o Parlamento brasileiro não
teria a capacidade de chegar a um consenso, a um
denominador comum para, enfim, garantir a aprovação definitiva do novo Código Florestal do nosso País.
Penso que este é um momento importante, tanto
que muitos dos Srs. e das Srªs Senadoras estão hoje
em Brasília exatamente para este esforço concentrado,
no sentido de garantir a aprovação dessa matéria que
é muito importante e, no fundamental, trata do desen-
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volvimento brasileiro, do desenvolvimento nacional,
um desenvolvimento sustentável, capaz de assegurar
qualidade de vida às pessoas. E nós, Senador Anibal,
que somos da região Amazônica, mais do que ninguém,
temos interesse direto nisso, porque, afinal de contas,
a nossa região, pela legislação e pelo que é garantido
pelo novo Código Florestal que estamos aprovando,
tem como obrigação a preservação de 80% do nosso
território, o que considero extremamente justo, correto,
visto que está lá, na Amazônia, a maior floresta tropical do Planeta, que concentra a maior biodiversidade.
Creio que, com mecanismos modernos, utilizando a
tecnologia moderna, podemos, sim, alcançar o desenvolvimento produtivo e inclusivo da nossa região.
Quero dizer que é com muita alegria que estou
hoje aqui no Senado para votar, enfim, a medida provisória que trata do novo Código Florestal brasileiro,
que não atende somente aos ambientalistas, mas, de
igual forma, aos produtores, porque não há qualquer
incompatibilidade entre ambos. O de temos que buscar é exatamente o equilíbrio entre desenvolvimento
produtivo e preservação ambiental. Assim, estaremos
preservando não só a vida, mas garantindo melhor
qualidade de vida a todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª. Vanessa Grazziotin,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Agora, com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª s e Srs. Senadores, todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, hoje é
um dia muito especial para mim, que estou aqui, há
pouco mais de um ano, nesta Casa, e certamente para
alguns que estão aqui no plenário, como o Senador
Luiz Henrique, a Senadora Ana Amélia, o Senador
Moka, a Senadora Vanessa, o Senador Anibal Diniz,
que, agora, é Vice-Presidente do Senado e preside esta
sessão, porque estamos na iminência de fazermos a
última votação de uma das matérias mais importantes
que nós apreciamos ao longo do ano passado e em
boa parte deste ano.
Eu me refiro à matéria do Código Florestal, do
novo Código Florestal.
Sou engenheiro florestal, ex-prefeito do Rio Branco, ex-governador e venho de um Estado que viveu situações de muita radicalidade, situações que nos levaram
a posições extremadas de conflito agrário, de defesa
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da floresta e de busca de amparo legal, para evitar
a destruição no Acre. Isso virou, inclusive, a luta dos
povos da floresta em defesa do meio ambiente, virou
referência para o nosso País, que começou, também,
a ganhar consciência e, com esta consciência, começou a mudar a maneira de ver a ocupação do território
brasileiro, especialmente na Amazônia.
Esta matéria, que tramita no Congresso há mais
de uma década, ganhou força quando a Câmara dos
Deputados aprovou um relatório do Deputado Aldo e
este relatório chegou aqui no Senado no ano passado.
Tive o privilégio, dado pelo meu Partido, pelo
Bloco que atua junto com o PT nesta Casa, de ser um
dos relatores. E o privilégio se ampliou quando dividi a relatoria com o nobre Senador Luiz Henrique da
Silveira, aqui presente. Estabelecemos uma colaboração, um trabalho conjunto que deixou de lado posições previamente assumidas por nós. Tanto eu, como
governador do Acre, quanto ele, como governador de
Santa Catarina, resolvemos tratar a matéria como algo
que necessitava e necessita de uma posição do País.
E assim o fizemos.
O Senador Luiz Henrique abriu mão de muitas
convicções que ele tinha adquirido, ele que é um homem público exemplar, que tem mais de 40 anos de
mandato. E eu, recém-chegado nesta Casa, procurei
trazer o exemplo que a vida nos deu no Acre, não o
rancor, não o sofrimento das perdas, como a mais
significativa delas, a de Chico Mendes; procurei trazer
para cá inclusive os ensinamentos que ele nos deu, de
fazer a defesa do meio ambiente, de procurar pôr fim à
destruição na Amazônia, mas fazer isso com diálogo,
fazer isso construindo um ambiente de entendimento.
A matéria é muito difícil. O Código Florestal não
trata só de meio ambiente e de floresta, ele trata essencialmente e também, tendo em vista o passivo ambiental brasileiro, do uso da terra, de legalidade nas
propriedades, e não custa repetir que um dos mais
importantes ativos econômicos do Brasil é o seu agronegócio, a sua produção agropecuária.
E é disso que estamos falando, de uma matéria
que envolve exatamente o ativo econômico mais importante do nosso País. E também ele carrega consigo significados da maior importância, a produção ou
não de alimentos para um mundo que tem mais de 1
bilhão de pessoas. Na insegurança alimentar, é uma
matéria da maior importância.
Mais além vai o tema do Código Florestal. Ele não
trata só do passado e do presente, ele também trata
do futuro. Trata do futuro quando nós constatamos que
estamos vivendo num mundo insustentável.
O padrão de produção e consumo que o mundo
experimenta hoje, que vem do século passado, é ab-
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solutamente insustentável. É um padrão que aumenta
as desigualdades no mundo. É um padrão que esgota
os recursos naturais. É um padrão de produção e consumo que diminui as oportunidades daqueles que não
têm oportunidades e aumenta as daqueles que já têm
todas as condições e as oportunidades.
Mas, por fim, queria me prender ao trabalho que
tentamos fazer aqui. Na primeira versão, no primeiro
trabalho que fizemos, eu e o Senador Luiz Henrique,
nos dedicamos a alguns temas e algumas questões
que gostaria de registrar aqui, no momento em que nos
preparamos para apreciar, de maneira terminativa, o
Código Florestal, aqui no Senado.
Primeiro, uma constatação para quem está em
casa. A ideia de mudar o Código Florestal Brasileiro
não é uma questão de mérito. Passou a ser uma necessidade do País. Vou dar alguns números. Quarenta
por cento da atividade produtiva, hoje, no País, está
em áreas que não estão de acordo com a legislação
vigente. Ou seja, 40% da produção agropecuária nossa
vem de áreas que estão sub judice, para dizer o mínimo.
O certo é que, dos quase 270 milhões de hectares que utilizamos, no País, para a produção da pecuária e para a produção de grãos, 40% dessa área está
na ilegalidade. Estou falando de quase 90 milhões de
hectares que foram desmatados em áreas de reserva
legal, que deveriam estar protegidas nas propriedades
ou em áreas de preservação permanente, que são,
inclusive, mais sensíveis, nas margens dos rios, nas
nascentes e nas encostas.
Daí o desafio ainda maior: o que fazer diante
disso? Retirar a atividade produtiva de 90 milhões de
hectares, decretando a ilegalidade de 40% da produção agropecuária do Brasil? Seria um caminho. Certamente, dificilmente chegaríamos a um bom termo se
pegássemos esse caminho.
Mas fazer como queriam alguns – muda-se a lei,
anistia-se todo mundo, e o Brasil segue daqui para a
frente – também seria um desastre, se pegássemos
esse caminho. E aqui, nesta Casa, neste Senado, com
a mediação de tantos, ouvindo a sociedade, o movimento ambiental – e tem sido permanente na busca
de alertar para a importância da defesa da legislação
ambiental brasileira –, produtores querendo sair de uma
situação de ilegalidade, de insegurança jurídica, tudo
isso nos levou a trabalhar com bom senso, pensando no
País, pensando na solução do problema. E, para isso,
tivemos de sair dos extremos de um lado e de outro.
E aqui nesta Casa, eu e o Senador Luiz Henrique,
com a ajuda de tantos outros, inclusive do Senador
que me pede um aparte agora, Senador Moka, que
foi exemplar nessa luta, conseguimos construir um
entendimento e o nosso trabalho foi votado, na última
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vez que essa matéria passou neste Plenário, por mais
de 90% dos Senadores presentes nesta Casa em uma
votação histórica.
Agora, daqui a pouco, vamos apreciar hoje, em
caráter terminativo – hoje ou o mais tardar amanhã,
mas com a expectativa de que se faça ainda hoje –,
a matéria do Código Florestal que saiu da Comissão
Especial. A Medida Provisória, editada pela Presidenta
Dilma, passou no plenário da Câmara e agora depende
da chancela do Plenário do Senado para que possa ir
à sanção presidencial.
É com satisfação que ouço o 2º Vice-Presidente
desta Casa, Senador que também atua nessa área, e
dou meu testemunho de que atuou muito e buscou o
entendimento para que tivéssemos o desfecho dessa
matéria, Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Senador, Jorge Viana, eu queria, ao saudar V. Exª,
parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer da nossa expectativa de votar, ainda hoje, aqui no plenário
do Senado, aquele que foi o texto, o parecer sobre a
Medida Provisória que nós votamos aqui na Comissão Mista, por unanimidade. O texto foi discutido na
Câmara e agora volta de lá. Então, nossa expectativa
existe porque, Senador Jorge Viana, não há alternativa.
Se mudarmos o texto, nós não teremos tempo, pois
ele teria de retornar à Câmara e a Medida Provisória
perderia sua validade. Mas o objetivo de meu aparte
é o de parabenizá-lo na condução e na procura desse entendimento. V. Exª foi fundamental nisso, pois eu
acompanhei tudo junto com o Senador Luiz Henrique.
Eu quero, então, dizer que, se não é o texto dos sonhos tanto de um lado quanto de outro, é o texto que
foi possível. Àqueles que estão nos ouvindo, digo que
todas as partes cederam. Houve cessão de um lado e
cessão de outro para que chegássemos a um texto que
representa a média do que se poderia fazer. Acho que
o texto é muito bom. Eu não tenho dificuldade nenhuma
de defender publicamente o texto que foi aprovado na
Comissão Mista. Parabéns a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Moka. V. Exª fala com autoridade porque
trabalhou na Câmara com essa matéria e nos ajudou
a viabilizá-la aqui. Queria, então, dizer que fizemos o
trabalho aqui, e temos a honra de termos neste momento, no plenário, a presença do Presidente Sarney,
que deu o tratamento necessário para que tivéssemos
a tramitação adequada. O Presidente Sarney inaugurou, ainda como Presidente, e sou testemunha disso,
a primeira reserva extrativista na Amazônia, criou o
Programa Nossa Natureza, com o Fernando Mesquita. Na época, foi um pioneiro em criar uma política de
melhor proteção para o meio ambiente, de maior pro-
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teção para o meio ambiente no Brasil. A luta é antiga,
Sr. Presidente Sarney, mas agora, quem sabe, teremos
um desfecho,...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite, Senador?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Com
muita honra, Senador. Nos últimos 30 anos, o Brasil
teve supressão de vegetação em áreas que a lei não
permitia, o que hoje estamos resolvendo. Primeiro, vamos manter o rigor da lei, como o Senador Luiz Henrique ajudou a pôr; segundo, vamos criar uma oportunidade para que os produtores saiam da ilegalidade e
possam vir para a legalidade. Com muita satisfação,
concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Dentro
disso que V. Exª está afirmando, o Presidente Sarney
tem o mérito maior porque teve a coragem de, sendo
Presidente e sabendo que isso poderia levá-lo ao risco
de limitação de seus poderes, inclusive do seu mandato, convocar a Assembléia Nacional Constituinte.
Qual foi o resultado, Senador Jorge Viana, do processo constituinte? Foi uma mensagem que o Presidente
Ulysses Guimarães recebeu, no momento da promulgação da Carta, do Secretário-Geral da ONU, dando
os parabéns ao Legislativo constituinte brasileiro que,
segundo aquela autoridade internacional, elaborara a
norma constitucional ambiental mais avançada do mundo. Isso, evidentemente, só foi possível porque alguém
convocou a instauração do processo constitucional.
Esse alguém está aqui do meu lado, o Presidente José
Sarney. Mas quero ressaltar outro aspecto importante,
o mérito de V. Exª. V. Exª estabeleceu o ordenamento preciso desse Código Florestal, quando V. Exª me
propôs e me convenceu de que, no meu relatório, na
Comissão de Constituição e Justiça, eu devia dividir
a matéria ambiental, a matéria florestal, em duas partes: uma parte permanente, para estabelecer normas
para o futuro do País, e uma parte transitória, para
recuperar o dano ambiental que as nossas reservas
florestais sofreram. E V. Exª pode levar para o resto de
sua vida essa contribuição histórica que tornou essa
Lei – eu não tenho dúvida – no texto ambiental, legal,
subconstitucional, também, mais avançado do mundo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Luiz Henrique, agradeço as generosas palavras de V. Exª. Queria dizer que a contribuição
que fizemos – foi um trabalho conjunto – está posta na
Medida Provisória, porque a Presidenta Dilma recompôs o texto original do Senado, que trabalhamos aqui.
Lamentavelmente, tivemos o que eu chamaria de
desencontro. Uma parcela muito importante, que eu
respeito muito, com quem eu tenho uma relação de
vida, do movimento ambiental brasileiro foi fundamental
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para me ajudar, para trazer inovações. E agradeço a
todos que se envolveram. Foram inovações pensando
no Brasil, inovações pensando no futuro, inovações
pensando no produtor. Foram ONGs – Organizações
Não Governamentais, que querem, sim, e que me ajudaram, mas, lamentavelmente, depois, por questões do
próprio conflito estabelecido, não assumiram as importantes contribuições que me deram. Mas o importante
é que deram a contribuição. Sei que o respeito segue
o mesmo, porque todos sabem das dificuldades que
tivemos para encontrar mediação nessa matéria tão
complexa aqui no Senado, especialmente por conta das
dificuldades de termos votos em algumas instâncias,
em algumas comissões, que pudessem nos ajudar
a encontrar o melhor texto. Mesmo assim, acho que
avançamos muitíssimo.
Quanto às regras de proteção para a vegetação
nativa, é importante dizer que não adianta alguém
querer achar que “Ah, o Senado votou o novo Código
Florestal, e a floresta brasileira e o meio ambiente estão correndo risco.”
Não é verdade. O que estamos votando aqui,
hoje, é tão rígido quanto a legislação que tínhamos
antes dessa votação, do ponto de vista do regramento geral de proteção do meio ambiente. A diferença,
como bem colocou o Senador Luiz Henrique, é que nós
dividimos o texto em duas partes e, nas disposições
transitórias – que são, como o nome já diz, transitórias, não são permanentes –, nós teremos um grande
programa: primeiro o CAR – Cadastro Ambiental Rural;
e, depois, o PRA.
Todo proprietário terá de ter um cadastro. Esse
cadastro vai estar na Internet, disponível para a opinião pública, para a sociedade, e terá ele de aderir a
um programa de regularização ambiental da sua propriedade, caso tenha um passivo ambiental. Haverá
tempo para que essas pessoas se reencontrem com
a lei e, ao mesmo tempo, se aproximem do meio ambiente. Não há quem produza bem se não tiver o meio
ambiente como aliado.
Então, Sr. Presidente, eu queria dizer que nós
não estamos falando pouca coisa. No Brasil, nós temos
5,498 milhões de proprietários, Senadora Ana Amélia,
a senhora que trabalha diariamente, neste Senado,
fazendo a defesa da produção e das boas causas. Eu
estou falando de 5,5 milhões – podemos arredondar –
de propriedades num País continental como o nosso.
Ocorre que 40% da atividade nessas áreas estavam em
situação de ilegalidade perante o Poder Público. E nós,
de nossa parte, não passamos uma borracha, dizendo:
“Olha, está todo mundo legalizado, ninguém faz nada”.
Nada disso! Criou-se o Programa de Regularização
Ambiental. Quem aderir ao programa, quem começar
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a reparar o dano vai, obviamente, ter as suas penas
suspensas até que o dano ambiental seja reparado.
É óbvio que não se está fazendo a completa
recomposição do dano, mas acho que nós estamos
fazendo o maior programa de recomposição florestal
do mundo, mesmo nessas condições.
Em 500 anos de história, o Brasil plantou sete
milhões de hectares de floresta. No mínimo, o que nós
vamos recompor é o dobro do que o Brasil plantou em
500 anos. Nós vamos trazer de volta pelo menos 15
milhões de hectares de floresta.
Eu queria mais, muitos queriam mais, mas acho
que, mesmo assim, será um processo pedagógico.
A Presidenta Dilma. a Ministra Izabella, que têm
sido firmes na defesa da causa ambiental – e sou testemunha disso –, bem como alguns outros ministros
que participaram ativamente, criaram uma proposta, aperfeiçoaram o que nós havíamos feito aqui, Sr.
Presidente – e queria concluir com essa informação
–, em que a gente dá um tratamento diferenciado ao
pequeno produtor.
Desses 5,498 milhões de imóveis rurais – olhem
os números –, cinco milhões são de pequenas propriedades – cinco milhões de imóveis! Então, 90% dos
imóveis rurais brasileiros são de pequenos proprietários, de até quatro módulos. E quatro módulos, no Sul
do Pai,s são 40 hectares; na Amazônia, 400 hectares!
Esses proprietários usam apenas 25% de toda a área
brasileira utilizada para agropecuária. Quer dizer: 90%
dos imóveis rurais brasileiros, cinco milhões de imóveis, usam apenas 25% do território; 10% dos imóveis
usam os outros 75% do território.
E o que o nosso Governo fez? O que a votação
do Código estabelece? Que, para o uso desses 25%
do território para a atividade agropecuária, que acontece nas pequenas propriedades, nesse espaço, nós
vamos flexibilizar para o seringueiro, para o ribeirinho,
para o agricultor familiar, para os agricultores que estão
nos assentamentos oficiais do Incra. Estes terão um
tratamento diferenciado. Vão fazer recomposição, vão
cuidar das nascentes, mas de uma maneira possível,
que não danifique as suas atividades produtivas. E os
demais também, sem nenhuma rigidez absurda. Para
ficar bem claro, nenhum proprietário vai ter de fazer
investimentos. Basta que ele possa deixar de utilizar
a área que estava utilizando na margem de um rio,
numa nascente, e a natureza vai se encarregar de fazer a recomposição.
Então, Sr. Presidente, acho que o Código não é o
dos meus sonhos – está longe até de ser –, mas, para
o País seguir em frente, dentro da lei, com segurança
jurídica, tratando os produtores como grandes aliados
da economia brasileira, mas também como grandes
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aliados para pôr fim à fome no mundo, nós podemos,
sim, sair desta votação dizendo que o Brasil segue
sendo uma referência de legislação ambiental, mas
também é um país que resolveu enfrentar o passivo
ambiental e tirar da ilegalidade, da insegurança jurídica, a atividade produtiva no País.
Então, concluo as minhas palavras. Daqui a pouco, quando esta matéria entrar em discussão, pretendo vir aqui para, pelo menos, fazer os agradecimentos
necessários a todos que ajudaram na sua construção.
Obviamente, sendo votada aqui, ela vai à sanção da
Presidente, que tem a prerrogativa de aperfeiçoar a
matéria através do veto, mas é bom que se coloque
aqui: o entendimento que nós fizemos nesta Casa foi
suprapartidário, e eu espero que possa ser ele mantido
pela Presidenta Dilma e que Sua Excelência possa,
quem sabe, com os instrumentos que a Constituição
lhe permite, aperfeiçoar esse projeto em dois ou três
pontos que defendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Agora, com a palavra o Senador Sérgio Souza.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de solicitar à Mesa – e já está sobre a mesa o requerimento
– a votação, em caráter de urgência, na tarde de hoje,
se possível, na pauta de votações, do PRS nº 49, que
propõe ao Senado a autorização para contratar uma
operação de crédito externo, com garantia da União,
entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco Mundial, no
valor de US$300 milhões de principal, cujos recursos
se destinam ao financiamento parcial do Programa de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Sustentabilidade Fiscal II do Estado do Rio de Janeiro.
Faço, com muita honra, essa solicitação, para que
esse seja o primeiro item da pauta, se possível, Sr. Presidente. Eu a faço com muito gosto, com muito prazer
– e me considero a quarta Senadora do Rio de Janeiro –, em nome do nosso Líder, Francisco Dornelles,
que representa aqui o Estado do Rio de Janeiro. Essa
solicitação foi votada hoje, pela manhã, na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE). Esse requerimento
conta com a assinatura do Senador Edison Lobão e
do Senador Francisco Dornelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, eu gostaria de me inscrever como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Perfeitamente, Senador Walter Pinheiro.
Então, imediatamente após o pronunciamento do
Senador Sérgio Souza, faremos a leitura do expediente
que se encontra sobre a mesa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores, o assunto que me traz à tribuna
na tarde de hoje é a criação dos Tribunais Regionais
Federais, que, há muito tempo, há mais de uma década, toma a pauta do Congresso Nacional.
Em 2001, aqui, no Senado Federal, foi dada entrada a uma proposta de emenda constitucional, que foi
votada em 2003, para criar quatro Tribunais Regionais
Federais: no Estado do Paraná, no Estado da Bahia,
no Estado de Minas Gerais e no Estado do Amazonas.
Desde 2003, essa Proposta de Emenda à Constituição nº 544, de 2003, está em trâmite na Câmara dos
Deputados, e, já há muito tempo, na mesa da Câmara
dos Deputados, depois de ter tramitado pelas comissões, aguarda inclusão em pauta. Forças diversas não
deixam ser pautada essa proposta de emenda constitucional, que cria estes TRFs.
No ano passado, nós formamos aqui, no Congresso Nacional, uma frente parlamentar, em prol da
PEC nº 544, unindo Parlamentares de vários Estados
na defesa da criação dos seus Tribunais Regionais Federais. Fizemos várias reuniões, inclusive um ato público, neste ano, para apresentação de um estudo de
impacto orçamentário e financeiro, encaminhado pelo
então Presidente do STJ, o Ministro Ari Pargendler,
que demonstra, em seu ofício de encaminhamento e
no seu relatório – e peço até vênia para lê-lo, Sr. Presidente –, o final do ofício, que diz assim:
Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a
criação dos três TRFs, utilizando-se a metodologia legal (§ 1º do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c Resolução CNJ n. 26/2006),
está em conformidade com o § 1º do art. 17
da LRF, uma vez que a margem de expansão
fixada no Anexo III.2 da LDO de 2012 (R$17,6
bilhões) [esses são os recursos da Justiça Federal] comporta as despesas projetadas com
impacto anual de R$272.145.818,00 [para a
criação de três TRFs mais R$90 milhões para
a criação do TRF de Manaus, do Amazonas].
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Então, o próprio Poder Judiciário já manifestou,
por ofício, pelo Ofício nº 1.822, de 2012, datado de 5
de junho de 2012, que há uma adequação, que cabe
dentro do orçamento do Poder Judiciário a criação
dos Tribunais Regionais Federais, o da 6ª Região, o
da 7ª, 8ª e o da 9ª Região, que são os pleiteados pela
PEC nº 544.
Liderados pelo Senador Walter Pinheiro, nós colocamos uma emenda no Plano Plurianual 2012/2015 de
pouco mais de R$300 milhões, para garantir o aporte
financeiro para a criação dos TRFs.
Os Estados sedes do Paraná, de Minas Gerais,
da Bahia e do Amazonas, através dos governadores
e prefeitos das suas capitais, já manifestaram, formalmente, a adesão a esse projeto, inclusive colocando à
disposição imóveis para instalação desses tribunais.
Mais recentemente, face à inércia da Câmara
dos Deputados em colocar em votação a PEC nº 544,
alguns Estados começaram a propor PECs individuais aqui, no Senado Federal: o Estado do Amazonas,
o Estado de Minas Gerais, e o Estado do Paraná não
se furtou a essa sugestão.
Eu apresentei a PEC nº 42, de 2012, que teve a
felicidade de ser aprovada no último esforço concentrado do Senado Federal, na Comissão de Constituição
e Justiça da nossa Casa. Ela vem ao plenário, já se
encontra na mesa do nosso plenário, da nossa Casa.
Peço aos nobres colegas e aos membros da Mesa
agilidade para pautarmos essa proposta de emenda
à Constituição, tendo em vista a necessidade e a urgência de criação de TRFs.
Os TRFs – Tribunais Regionais Federais, Sr. Presidente, têm como base julgar processos de natureza
federal. Oitenta por cento dos processos que tramitam
na Justiça Federal advêm do previdenciário, ou seja,
da aposentadoria do cidadão.
Lá no Acre, Senador Anibal Diniz, nobre Presidente, um cidadão que teve o seu direito ou a sua
postulação de aposentadoria negada na instância administrativa recorre à Justiça Federal. Mantida a decisão em primeiro grau da Justiça Federal, ele tem que
recorrer ao segundo grau. O segundo grau é o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no caso do Acre.
Ele tem que vir a Brasília. Está certo que o processo
é eletrônico, o protocolo, vem até aqui, mas, se o seu
advogado precisar fazer uma sustentação, distribuir um
memorial a um desembargador federal, ele tem que
se deslocar do Estado do Acre até a Capital Federal,
milhares de quilômetros, pagando, às vezes, milhares
de reais por um trecho. Nós sabemos a dificuldade e a
luta de V. Exª, assim como a do Senador Jorge Viana,
para discutir o preço das passagens aéreas. Então,
isso inviabiliza a aplicação da Justiça. O custo para
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um advogado sair do Acre e vir à Capital Federal, ficar
dois dias para distribuir um memorial, para fazer uma
sustentação oral ou para cuidar de um processo in loco
não ficaria por menos de R$5 a R$10 mil.
Nós estamos falando, às vezes, de aposentadorias
de salário mínimo. Quase um ano da sua aposentadoria
esse cidadão gastaria somente para custear a viagem
de um causídico à Capital Federal, para defender seus
interesses. É aquele que lutou a vida toda e que tem
ali seu direito de recorrer e de lutar, no processo judicial, para garantir o seu sustento e o de sua família
através da aposentadoria.
Nosso pleito, Sr. Presidente, é para que se instalem os Tribunais Regionais Federais do Paraná, de
Minas Gerais, da Bahia e de Manaus, no Amazonas,
para que possamos descentralizar a aplicação da
justiça, para que possamos desestagnar os demais
Tribunais Regionais Federais.
Há estudos que mostram que, se parassem de
entrar processos hoje no Tribunal Regional da 1ª Região, em Brasília – região em que está a Bahia, Minas
Gerais, todo o Norte do País –, seriam pelo menos 10
anos, com os desembargadores lá existentes, para julgar somente os processos que estão hoje empilhados,
entupindo os corredores do TRF1.
Um desembargador, recentemente, tomou posse
no TRF1, pelo quinto constitucional do Ministério Público, o Desembargador Guedes. Quando ele assumiu,
no dia seguinte lhe foram distribuídos 22 mil processos.
Como um desembargador vai conseguir julgar 22 mil
processos? Serão necessários anos para isso!
Então, há necessidade, Sr. Presidente, de darmos
a celeridade necessária à criação dos Tribunais Regionais Federais no Brasil. Hoje, há cinco Tribunais Regionais Federais. Há um Tribunal no Sul; há um Tribunal no
Centro-Oeste, em Brasília; no Sudeste, há um Tribunal
no Estado de São Paulo, um Tribunal no Rio de Janeiro e
uma seção também no Espírito Santo; e um Tribunal no
Nordeste. Há necessidade de criarmos pelo menos mais
quatro Tribunais Regionais Federais, para descentralizar
a aplicação da justiça e para dar a celeridade necessária
àqueles que buscam a Justiça, principalmente no que diz
respeito à aposentadoria. Aí falamos do previdenciário.
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as minhas reivindicações, atentando
para a sensibilidade dos Srs. Senadores e das Srªs
Senadoras.
Aqui, já foi iniciada a votação da PEC que cria o
Tribunal Regional de Minas Gerais, de autoria do Senador Clésio Andrade. A PEC nº 42, de minha autoria,
chega ao plenário do Senado Federal e cria o Tribunal
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Regional Federal do Paraná. Há também a PEC que
cria o Tribunal do Estado do Amazonas e o Tribunal do
Estado da Bahia, que paira, que tramita na Comissão
de Constituição e Justiça, de relatoria do Senador Jorge Viana. Assim, poderemos, ainda este ano, votar no
plenário do Senado Federal a criação desses Tribunais
Regionais Federais.
Digo a todos os senhores: não há vício de iniciativa, porque estamos alterando dispositivo do Ato
das Disposições Transitórias, o art. 26. E o art. 26 é
aquele que criou o Superior Tribunal de Justiça e os
Tribunais Regionais Federais de todo o Brasil. Estamos
lá inserindo mais TRFs, e não há vício de iniciativa,
como alguns dizem, afirmando que essa iniciativa é
exclusiva do Poder Judiciário. Entendemos que cabe,
sim, ao parlamentar, ao Congresso Nacional propor
emendas à Constituição da República Federativa do
Brasil no dispositivo específico que criou os cinco Tribunais Regionais Federais que aí existem.
Então, Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria
apenas de fazer a referência de que a Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho
de Justiça Federal apurou um montante de R$360 milhões para a criação dos referidos Tribunais Regionais
Federais nas referidas regiões e de que esses valores
estão previstos dentro do Orçamento do Poder Judiciário e cabem dentro do que dispõe a legislação, a
Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso quer dizer que
há uma adequação orçamentária possível dentro do
Poder Judiciário, basta o Governo querer, basta nós
Congressistas aprovarmos isso aqui.
Eram essas as reivindicações, Sr. Presidente.
Agradeço a todos e desejo uma boa votação do
Código Florestal.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia.
Perdão, antes da Ordem do Dia, quero ler o requerimento que foi apresentado pelo Senador Dornelles e
pelo Senador Lobão Filho, da Comissão de Assuntos
Econômicos, pedindo urgência para a Mensagem do
Senado Federal nº 83, de 2012, que pede autorização
do Governo para autorizar o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, 300 milhões
de dólares norte-americanos para os programas de desenvolvimento econômico e social e sustentabilidade
fiscal do Estado do Rio de Janeiro.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Depois, durante a Ordem do Dia, teremos
oportunidade de votá-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Antes de votarmos o primeiro item, podemos votar essa matéria de que acabo de ler o requerimento
de urgência.
Não havendo objeção do Plenário, porque este
projeto não está impedido, por dispositivo constitucional, de ser votado mesmo com presença da medida
provisória.
Em votação o requerimento de urgência para o
Projeto de Resolução nº 49, de 2012.
Os Senadores e Senadoras que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos, então, à votação da matéria.
Item extrapauta:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 49, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 49, de 2012 (apresentado e, como
conclusão do Parecer nº 1.219, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Luiz Henrique), que autoriza o Estado do
Rio de Janeiro a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até trezentos milhões
de dólares dos Estados Unidos da Améria.
As cópias do referido parecer estão distribuídas nas respectivas bancadas.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vou submeter à votação.
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) – Redação Final.
Também não havendo objeção, ela é declarada
aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª pode encaminhar...
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – V. Exª tem sido sempre
da maior fidalguia com o Rio de Janeiro. Nós consideramos V. Exª um fluminense e um carioca e, mais
uma vez, eu tenho que agradecer a V. Exª a prioridade
que dá a operação tão importante para o Rio, e o Rio
continua sendo muito grato a V. Exª.
Cumprimento o Senador Luiz Henrique pelo seu
brilhante parecer, a Senadora Ana Amélia pelo requerimento de urgência e toda esta Casa pela aprovação
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dessa resolução que tantos benefícios vai trazer para
o Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero estender essa homenagem que V. Exª
presta a minha pessoa justamente aos que são merecedores dela, que é V. Exª, como Senador do Rio de
Janeiro, que muito o honra, à Senadora Ana Amélia
e ao Senador Luiz Henrique, Relatores da matéria.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 571, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 21, de 2012, nos termos do texto
aprovado na Câmara dos Deputados, que altera
a Lei 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, 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; e revoga as Leis nºs 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de
abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166/67,
de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II
do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012 (proveniente da Medida
Provisória nº 571, de 2012).
Eu aproveito para solicitar aos Srs. Senadores
que se encontram nos seus gabinetes, noutras dependências da Casa ou em Comissões que venham
ao plenário, pois estamos procedendo à votação da
Lei de Conversão que trata da Medida Provisória cujo
assunto é o Código Florestal.
Parecer sob nº 19, de 2012, da Comissão Mista,
Relator: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC) e Relator-revisor: Deputado Edinho Araújo (PMDB-SP); favorável
à Medida Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão 21, de 2012, que oferece.
A Mesa presta os seguintes esclarecimentos:
– Foram apresentadas à Medida Provisória 696
emendas.
– A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 18 de setembro, na forma do Projeto de
Lei de Conversão 21, de 2012, apresentado pela Comissão Mista.
– O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 38, de 2012, e se esgota no
dia 8 de outubro.
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– O Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2012,
foi lido no Senado Federal no dia 20 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária.
Pergunto se algum dos Srs. Senadores deseja
encaminhar a matéria, enquanto a presença no plenário dos outros Colegas se... (Pausa.)
Então, vamos votar os pressupostos e a discussão
se processará durante o mérito da matéria.
Srªs Senadoras e Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância e urgência e adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da
Medida e das emendas, em turno único.
Encerrada... Perdão.
Está inscrito o Senador Jorge Viana, a quem
concedo a palavra. (Pausa.)
Vou inverter, o Senador Jorge Viana não estando
presente no plenário, para dar a palavra ao Senador
Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um
dia histórico, um dia em que se conclui uma discussão
iniciada em 2001.
Lembro, mais uma vez, aos ilustres representantes desta Casa e aos milhares de brasileiros que nos
estão vendo, que estão nos assistindo, que, quando da
promulgação do Texto Constitucional elaborado pela
Assembleia Nacional Constituinte, instituída por ato
corajoso de V. Exª, Sr. Presidente, naquele momento,
o Presidente da Assembleia, o inesquecível Deputado
Ulysses Guimarães, lia uma correspondência que recebera do Secretário-Geral da ONU cumprimentando
o Brasil, que, a partir daquele momento, passaria a ter
a norma constitucional sobre matéria ambiental mais
avançada do mundo.
Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós vamos deliberar também sobre a norma
ambiental legal, infraconstitucional, mais avançada
do mundo.
Começa pela sua metodologia, pela sua organização legislativa. O texto prevê normas gerais definitivas para o futuro, protetoras do meio ambiente,
protetoras das florestas, protetoras da vegetação, e
normas transitórias para regularizar o desmatamento
realizado no passado.
Essa é a grande novidade da lei ambiental a ser
votada neste plenário, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
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Com essa metodologia, o Brasil passa a ter normas
gerais protetoras, suficientemente protetoras, rigidamente protetoras, duramente protetoras do patrimônio
florestal brasileiro. Por outro lado, chama o conjunto dos
proprietários rurais brasileiros à responsabilidade de
recompor parte importante daquilo que foi desmatado.
E essa regra tem um corte: o dia 22 de julho de
2008. A partir daí, não haverá nenhuma contemplação
com novas supressões de vegetação, exceto aquelas de interesse público, aquelas de utilidade pública,
aquelas de interesse social e aquelas de baixo impacto
ambiental, conforme definimos no Texto Legal.
O projeto não contempla, como se propalou muito
tempo, qualquer ato de anistia para aqueles que desmatarem ilegalmente. Pelo contrário, o projeto chama
estes a se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural e
apresentarem uma proposta, um programa de recuperação ambiental e, com isso, recuperar parte substancial dos danos que foram provocados às vegetações.
Eu quero salientar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o avanço havido no projeto que veio da
Câmara, relatado por este grande brasileiro, o hoje Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Eu quero destacar o
grande avanço que se produziu aqui, no Senado, em
um projeto aprovado quase à unanimidade, e quero
destacar a Medida Provisória que estamos examinando,
pela qual a Presidente Dilma Rousseff restabeleceu o
equilíbrio, a convergência que encontramos aqui, no
Senado, e, além disso, avançou além do que tínhamos
avançado, além do que tínhamos imaginado.
Eu quero lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o movimento de deliberação desse novo Código
se acelerou a partir do momento em que enviamos à
Assembléia Legislativa de Santa Catarina o Código
Ambiental catarinense, que a Assembléia Legislativa
de Santa Catarina aprovou, por unanimidade, e nós
sancionamos.
Para demonstrar o quanto avançamos nesse processo, aquele Código Ambiental está muito aquém do
texto sobre o qual vamos deliberar nesta tarde. Eu vou
me referir especificamente aos pequenos agricultores,
aos agricultores familiares, que são o grande alvo das
demandas sociais envolvidas neste texto legal.
O que dizia o texto do Código Ambiental catarinense, que causou, da parte da sociedade rural catarinense, dos pequenos agricultores catarinenses, um
grande alívio, já que viviam envolvidos em processos
de multas e de Termos de Ajuste de Conduta para
poder produzir, e, de outro lado, indignação, por desinformação de alguns setores? O Código Ambiental
catarinense estabelecia, apenas para rios de largura
de 5 metros, uma Área de Preservação Permanente a ser observada a partir do maior nível do rio, de
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5 metros. O que estabeleceu a Medida Provisória?
Estabeleceu que, independentemente da largura do
rio, a propriedade rural de 1 módulo fiscal, que, lá em
Santa Catarina, corresponde a 22 hectares, deverá observar uma faixa de proteção de 5 metros não a partir
do maior nível do rio, mas a partir do leito regular do
curso d’água. O Código Ambiental de Santa Catarina
não limitava a obrigação de preservação e a Medida
Provisória limita a 10% do imóvel, ou seja, para o agricultor de 1 módulo, apenas 10% devem ser reservados
para a preservação.
Mas há outros avanços no projeto. E eu quero aqui
prestar uma homenagem à nossa Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente; ao Ministro Mendes Ribeiro,
da Agricultura, que souberam dialogar; ao Ministro Pepe
Vargas, do Desenvolvimento; à Ministra Ideli Salvatti; e
à Ministra Gleisi. A Medida Provisória sob exame mantém um rígido sistema de proteção ambiental com um
extraordinário nível de sensibilidade social ao privilegiar
os pequenos agricultores, os pequenos pecuaristas e
a agricultura familiar como um todo.
De modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
aprovar esta Medida, nesta tarde, é estabelecer um
marco histórico das atividades deste Congresso e do
avanço das políticas sociais deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney, Srs. Líderes, colegas Senadoras, Senadores,
todos que nos acompanham aqui, no plenário, que
agora está bastante representativo, é com satisfação
que venho aqui, assumindo o lugar em que estava,
ainda há pouco, o Senador Luiz Henrique, que deu
uma inestimável contribuição para que o Plenário desta
Casa, nesta tarde, possa fazer a apreciação e possa
deliberar sobre a matéria do Código Florestal.
Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que nos ajudaram. Fui indicado pelo Líder para
ser um dos Relatores. Depois, fizemos um trabalho
extraordinário, sem falsa modéstia, nas comissões,
especialmente na minha, a de Meio Ambiente, tão bem
conduzida pelo companheiro, amigo, colega Senador
Rodrigo Rollemberg, que, do primeiro ao último dia desta matéria, procurou atuar e dar sua contribuição como
Senador, como cidadão da causa ambiental, fazendo
a mediação sempre pensando o Brasil, pensando os
produtores, pensando o meio ambiente, pensando os
biomas. E eu tive o privilégio de dividir a tarefa com o
Senador Luiz Henrique, mais recentemente como Vice-Presidente da Comissão Mista, tendo como Presidente o Deputado Bohn Gass e como Relator revisor o
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Deputado Edinho Araújo, que também, ambos, deram
uma contribuição da maior importância.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
matéria agora está em discussão e vai ser apreciada.
Acho que, se não fosse a contribuição das Senadoras e
dos Senadores, a maneira como o Senado tratou esta
matéria tão complexa, tão carregada de interesses, o
Brasil não teria hoje uma deliberação que espera há
12 anos.
Estou certo de que também tivemos a ação da
Presidenta Dilma. Destaco o envolvimento da Ministra
Izabella Teixeira, Ministra do Meio Ambiente, que está
em Nova York acompanhando a Presidenta Dilma e
que, do primeiro dia ao dia de hoje, procurou cumprir
bem o seu papel de condutora da política ambiental do
nosso País. A Ministra Izabella, em nenhum momento, deixou de lutar pelo melhor para o meio ambiente;
sofreu algumas injustiças, mas isso faz parte ‑ não as
injustiças, mas o debate ‑, a diferença de idéias faz
parte do processo democrático.
Eu, por ser do Acre – um Estado que enfrentou,
com tantas dificuldades, o desafio de pôr fim à destruição ambiental, de pôr fim à violência no campo, de
estabelecer o saneamento ecológico e econômico, de
estabelecer uma política florestal, de estabelecer uma
economia florestal –, vim com esta história para cá, e
foi ela o meu salvo-conduto para dar minha contribuição em matéria tão importante como esta do Código
Florestal. Tenho muito orgulho do Acre, da história
acriana e agradeço a todos do Acre que me confiaram o mandato de prefeito, de governador e agora de
Senador e que me ajudaram a dar a boa condução
neste tema aqui.
Sr. Presidente, não quero me estender, mas digo
apenas que a expectativa do Brasil, de uma parcela
muito grande de brasileiros e brasileiras, e até da opinião pública mundial era saber que caminho o Brasil
iria tomar diante do passivo ambiental. O Brasil, que
tem perto de 300 milhões de hectares utilizados para
a agropecuária, sendo que 40% dessas áreas formam
o passivo ambiental, ou seja, são utilizadas sem amparo legal, precisava tomar uma decisão. De um lado,
havia alguns querendo passar uma borracha, mudando a lei e garantindo a atividade produtiva em áreas
ilegais; de outro lado, alguns batendo o pé e querendo
uma recomposição plena do desmatamento e do uso
do solo em Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, o que ocorreu na últimas décadas
no Brasil. Nós resolvemos construir um caminho bom
para o Brasil, bom para os agricultores e bom para o
meio ambiente.
Não é o ideal. Eu não estou aqui me vangloriando
do Código Florestal, dizendo que é o Código Florestal
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dos meus sonhos. Ao contrário. Foi o Código Florestal
possível. É a proposta que expressa bem a realidade
do País e da composição deste Parlamento, mas ela
traz consigo questões fundamentais.
Uma questão é que está muito bem colocado na
proposta do Código Florestal que não se está fazendo
alteração na rigidez da legislação ambiental brasileira.
Dividimos o Código em duas partes. Nas Disposições
Permanentes, está toda a rigidez da lei do Código
Florestal, que é o acúmulo e o avanço do movimento
ambiental brasileiro, do amadurecimento da sociedade.
Isso está mantido nas Disposições Permanentes. Nas
Disposições Transitórias, estabelecemos critérios que
não são como os chamados radicais ruralistas queriam
– uma anistia para os produtores.
A Presidenta Dilma deu uma contribuição extraordinária, quando trouxe a questão social para dentro do
debate do Código. Ela trouxe isso, corajosamente, na
Medida Provisória, porque as áreas ocupadas ilegalmente no Brasil, nas propriedades agrícolas de nosso
País, vão da agricultura familiar aos grandes proprietários. O problema é que, quando um pequeno produtor
avança nas áreas que deveriam ser preservadas, normalmente ele fez isso a partir de políticas de incentivos
oficiais, de políticas de crédito. A Presidenta Dilma,
sabiamente, estabeleceu, na Medida Provisória, que
se devia dar um tratamento diferenciado, a chamada
“escadinha”, aos microproprietários, aos agricultores
familiares, aos pequenos produtores. Isso está sendo
referendado aqui hoje, Sr. Presidente Sarney.
Ainda há pouco, V. Exª me dizia aqui, no plenário: “Nosso País é o único país que estabeleceu na
Constituição o regramento para a proteção do meio
ambiente”. O nosso Código hoje traz princípios que
são conceitos do século XXI, e o Senado hoje vai votá-los. Foi aqui, no Senado, que estabelecemos idéias
do século XXI para a legislação do século passado, o
Código Florestal.
O Código Florestal que vamos votar aqui, Sr.
Presidente Sarney, avança nesse protagonismo do
País quando estabelece critérios novos e modernos
de incentivos que levam em conta novos conceitos que
o mundo busca para ter um planeta mais equilibrado.
O novo Código, votado aqui, estabelece que o
Governo vai criar um programa de incentivo para aqueles que querem ter o meio ambiente como aliado para
seguir aumentando sua produção e sua produtividade.
Sr. Presidente Sarney, Srªs e Srs. Senadores, é
óbvio que o debate vai seguir na sociedade, e é bom
que assim seja. Mas faço um apelo aqui: não distorçam
a verdade, não digam que o que nós estamos votando
aqui hoje vai criar possibilidade de novos desmatamentos, porque isso não é verdade. Questione que o
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reparo, a recomposição florestal deveria ser maior, mas
não deixe de reconhecer que a maior recomposição
florestal do mundo vai começar com a aprovação do
Código Florestal. Serão mais de 15 milhões de hectares, uma área, Senador Renan, do tamanho do Estado
do Acre, que o Brasil vai recompor. E, para o Governo
Federal e os Governos dos Estados começarem esse
programa, vai ter que haver uma completa e radical
mudança na governança florestal no Brasil.
Agora, o Brasil tem dado lição para o mundo. Está
tendo crescimento econômico com inclusão social,
está tendo aumento de produtividade para diminuir a
fome no mundo com diminuição do desmatamento. O
Brasil tem que se vangloriar dessa equação de redução do desmatamento e aumento da produção e da
produtividade.
Então, Sr. Presidente, concluo minhas palavras
aqui, dizendo que lamento se não conseguimos fazer
ainda melhor, mas, com um ano e meio nesta Casa
e com a confiança de V. Exª na Presidência, que me
indicou para as Comissões, dos Líderes, dos colegas,
estou com a consciência tranquila de dizer que consumi boa parte desse ano e meio procurando ajudar
meus colegas Senadores a fazer uma legislação que
preserve o meio ambiente, conserve nossas florestas,
mas que estenda a mão para os produtores e faça, definitivamente, um gesto concreto, através da lei, para
o Brasil tirar o setor produtivo da insegurança jurídica
e da ilegalidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Excelência, 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,
só solicitar minha inscrição e comunicar à Mesa que
apresentei uma proposta, um destaque ao art. 61 para
apreciação posterior, e a minha inscrição, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O destaque já está aqui na Mesa, será lido no
momento oportuno. Está bem?
E, quanto à palavra de V. Exª, acabo de mandar
inscrever.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone.) – Obrigado, Sr. Presidente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje estamos aqui para votar
um projeto da maior importância para o País, tanto
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pelo seu aspecto ambiental, quanto por sua perspectiva econômica.
Trata-se do grande desafio de promover desenvolvimento sustentável, essa expressão tão usada por
muitos, mas que, não raro, empregada para distorcer
valores, escamotear outras motivações que não os
verdadeiros interesses nacionais.
Na peleja entre ambientalistas e ruralistas, Sr.
Presidente, devemos deixar de lado o radicalismo e o
discurso rígido de ambos os lados, para chegarmos a
um denominador comum naquele ponto em que tanto
o meio ambiente quanto o agronegócio sejam respeitados e protegidos.
Estou convicta de que são perfeitamente conciliáveis essas duas perspectivas, embora reconhecendo que o assunto requer um amplo debate, desperta
paixões e controvérsias de igual monta. Mas, também,
estou certa de que esta Casa está pronta para exercer
com plenitude esse contraditório, discutindo e apontando as melhores saídas para os pontos de discórdias
entre as duas vertentes.
Entendo, ainda, Sr. Presidente, que o Governo
deve estar sempre aberto ao diálogo e à negociação,
demonstrando respeito absoluto ao confronto democrático das diversas visões sobre a matéria e a soberania
deste Parlamento, representação maior da sociedade
e de suas múltiplas facetas.
Como representante de Goiás – Estado que é,
ao mesmo tempo, grande produtor agrícola e detentor
de um dos mais importantes e desprotegidos biomas
do País, o Cerrado –, sei perfeitamente da importância de aprovarmos o PLV 21, de 2012, que inclui as
modificações propostas pela Comissão Mista para a
Medida Provisória nº 571, sobre o Código Florestal.
Em primeiro lugar, faz-se necessário separar e
proteger as pequenas e médias propriedades, especificamente aquelas com menor poder econômico, para
fazer face às novas exigências do Código. Refiro-me,
especificamente, à questão da recomposição das áreas
de preservação permanente, que, sem dúvida alguma,
devem ser protegidas, mas à medida da capacidade e
da viabilidade de cada produtor agrícola.
O essencial, Sr. Presidente, é que toda construção legislativa deve estar conectada à realidade dos
fatos, fugindo de idealismos ou de abstrações técnicas
quase sempre destinadas ao fracasso.
Nesse sentido, na discussão sobre as novas estipulações do Código Florestal, temos de levar em conta
as reais condições – socioeconômicas e técnicas – dos
produtores agrícolas, para a sua correta e tempestiva
aplicação, fazendo com que o novo Código possa alcançar os resultados a que se propõe.
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Assim, de nada adianta ficarmos aqui a impor
condições draconianas, que fatalmente não serão levadas a bom termo. Nossa tarefa é a de estabelecer
obrigações economicamente factíveis e ambientalmente
corretas, de acordo com o tamanho e o contexto local
de cada propriedade.
Parece-nos que a mudança na regra da escadinha, meus caros Colegas, vai exatamente nessa linha.
Em Goiás, por exemplo, com sua extensa hidrografia, há inúmeras pequenas e médias propriedades
banhadas por rios. Era preciso, assim, equacionar
da melhor maneira a questão das faixas mínimas de
mata ciliar e de sua recomposição, sempre levando em
consideração o tamanho e a destinação da propriedade. O mesmo raciocínio deve ser levado em conta no
que se refere à definição das APPs e no cálculo da
reserva legal.
Nosso País é uma das grandes potências ambientais do mundo. Em qualquer fórum global sobre
questões ligadas ao meio ambiente, a atuação e a
palavra do Brasil são absolutamente essenciais para
o bom andamento das discussões.
Conquistamos esse papel não apenas por sermos
detentores de grande biodiversidade e de extensas
áreas verdes, mas, sobretudo, por assumirmos o real
e efetivo compromisso de preservá-las com equilíbrio
e sustentabilidade.
Para tanto, buscamos também a vanguarda normativa das questões ambientais, e o novo Código Florestal é fruto inequívoco desse esforço para conjugar
a sustentabilidade ambiental com as legítimas aspirações econômicas de uma nação em desenvolvimento.
Como sabiamente dizem os chineses, o verdadeiro caminho está no meio, e a equação das perspectivas em jogo só trará benefícios para todos, com
segurança jurídica e efetividade aplicativa.
É nesse sentido que dou encaminhamento favorável pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão
nº 21, de 2012, com as alterações propostas pela Comissão Mista do Senado Federal à Medida Provisória
nº 571, de 2012.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente, Senador Sarney.
Srªs e Srs. Senadores, eu inicialmente gostaria de
cumprimentar o Senador Luiz Henrique, Relator dessa
matéria, pelo esforço que fez na construção do texto.
Mas quero cumprimentar também o Senador Jorge Viana e o Senador Waldemir Moka, pela dedicação,
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pelo espírito público e pelo esforço que fizeram para a
construção de um texto equilibrado.
Eu quero registrar que não estou satisfeito com
esse texto. Esse não é o texto que me agrada. Entendo que estaríamos oferecendo um instrumento legal
muito mais moderno, muito mais identificado com os
desafios do futuro deste País se tivéssemos aprovado
o texto anterior do Senado, que foi fruto de um grande
entendimento produzido nas quatro comissões pelas
quais tramitou e que, naquele momento também, foi negociado, ponto a ponto, com a Câmara dos Deputados.
Infelizmente, aquele texto não foi votado imediatamente na Câmara, ainda no final do ano passado. Com
o falecimento da grande Liderança, Moacir Micheletto,
que tinha conduzido todas aquelas negociações pela
Câmara dos Deputados, nós tivemos alterações substantivas na Câmara dos Deputados, que desfiguraram
o texto do acordo produzido na ocasião pelo Senado.
Isso fez com que a Presidenta da República se visse
obrigada a fazer um veto em grande parte daquele texto
aprovado pela Câmara e encaminhasse uma medida
provisória. Esse texto tramitou de forma conturbada.
Entendo que o Governo poderia ter acompanhado esse
processo com mais atenção desde o início, desde a
formação da Comissão Especial.
É fato que esse texto que vamos apreciar hoje
é fruto de uma correlação de forças nesta Casa. Se a
questão ambiental passa a ter uma importância maior
para a população brasileira, isso precisa estar expresso na representação parlamentar.
É importante registrar que nós resgatamos duas
questões importantes que tinham sido alteradas: uma
na própria medida provisória editada pelo Poder Executivo; e outra, pela Comissão Especial. Teria sido uma
verdadeira insensatez a retirada da obrigatoriedade das
Áreas de Preservação Permanente ao longo dos rios
intermitentes e também uma tragédia para o País, especialmente porque, no Nordeste brasileiro, em parte
de Minas Gerais e no próprio Cerrado brasileiro, há um
número muito grande de rios temporários que ficariam
completamente desprotegidos.
Por outro lado, a medida provisória reduziu a
obrigatoriedade de recomposição de Áreas de Preservação Permanente em torno de nascentes, definindo
também um critério de escadinha e obrigando a recomposição em menor escala e em menor grau nas
pequenas propriedades, o que, no nosso entendimento,
é um equívoco, porque a nascente deve ser protegida,
independentemente do tamanho da propriedade em
que se encontre localizada.
Como a retirada das Áreas de Preservação Permanente ao longo dos rios intermitentes já havia sido
aprovada pela Comissão Especial, isso nos colocou
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um problema grave: qualquer alteração nesse texto
teria que ser feita necessariamente por unanimidade.
E foi exatamente por essa unanimidade que algumas
concessões tiveram que ser feitas nesse processo para
que pudéssemos resgatar aquilo que entendíamos que
era o mais importante naquele momento: a obrigatoriedade de recomposição de Áreas de Preservação
Permanente ao longo dos rios intermitentes.
Mas conseguimos também o meio-termo a partir
de uma emenda de minha autoria, de garantir a obrigatoriedade de recomposição das Áreas de Preservação
Permanente em torno das nascentes em pelo menos
15 metros, qualquer que fosse o tamanho da propriedade. Mas entendo que esta Medida Provisória, este
Projeto de Lei de Conversão, ainda tem muitos vícios
que podem ser sanados através de vetos pontuais da
Presidência da República. Refiro-me a um ponto para
o qual alertei muitas vezes, que queria ter colocado,
inclusive, em debate na Comissão Especial, embora
soubesse que teríamos poucas chances de êxito. Tivemos que retirar o acordo em função do retorno de
proteção às Áreas de Preservação Permanente em
rios intermitentes.
Quero alertar que o inciso II do §4º do art. 15
desse texto vai permitir a possibilidade de ampliação
do desmatamento especialmente no Cerrado amazônico. E é importante registrar que, até então, todo o
debate sobre o Código Florestal se pautava em torno
da obrigatoriedade da flexibilização ou não do tamanho
da obrigação de recomposição de Áreas de Preservação Permanente ou de reserva legal já convertidas.
E, neste caso, nós estaremos abrindo espaço para
ampliação do desmatamento no Cerrado amazônico.
Quero aqui lembrar a importância do Cerrado
amazônico como zona de transição entre os diversos
biomas, entre a Floresta Amazônica, entre o Pantanal, entre a Mata Atlântica. Importante registrar que
o Cerrado detém uma das maiores biodiversidades
do Planeta, em torno de 12 mil espécies de plantas,
das quais 4.400 são plantas endêmicas, só existem
no Cerrado e pode estar nos genes dessas plantas
a sustentabilidade da agricultura brasileira no futuro,
num ambiente de aquecimento global.
Importante, também, registrar que o Cerrado brasileiro é responsável por 70% das águas que abastecem
as bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco,
como também a permissão de recomposição de Áreas
de Preservação Permanente exclusivamente com árvores frutíferas, podendo fazer com que um bananal, por
exemplo, em tese, possa ser utilizado para recomposição de Áreas de Preservação Permanente, retirando
um atributo importante das Áreas de Preservação Permanente que é a manutenção da biodiversidade local.
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Mas, enfim, esse, como disse, foi o texto possível
de ser construído em função da correlação de forças
existentes hoje no Congresso Nacional brasileiro. Mas
é importante que construamos uma agenda pós-Código
Florestal e que não coloquemos a questão da agricultura, da produção agrícola brasileira em confronto com
a preservação ambiental. É possível ser um grande
produtor de alimentos e ser uma potência ambiental.
Os nossos debates sobre o Código Florestal
mostraram que a forma mais fácil, mais inteligente,
mais barata, mais sustentável de garantir a preservação dos biomas intocados até hoje é investindo em
ciência, tecnologia e inovação. A Embrapa mostra que
nos últimos anos ampliamos a nossa área plantada em
45% e ampliamos a nossa produção em 268%. Seria
uma demonstração de inteligência, ampliar a nossa
produção utilizando as áreas de pastagens degradadas, que são mais de 50 milhões de hectares apenas
no Cerrado brasileiro, ao invés de avançar sobre novas
áreas de biomas.
Portanto, entendo que hoje o Congresso vai encerrar parte dessa história, mas nós ficamos com o
desafio, o desafio de construir uma agenda pós-Código
Florestal que permita aos pequenos produtores terem
condições de recuperarem, efetivamente, as suas áreas de preservação permanente, para que possamos,
efetivamente, investir cada vez mais em pesquisa a
fim de que tenhamos um País que seja o grande produtor de alimentos que queremos ser, mas mantendo
a nossa biodiversidade e mantendo a nossa condição
de potência ambiental.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, fruto de uma co-relação
de forças ou não o fato é que nós estamos prestes a
votar o novo Código Florestal Brasileiro.
Eu venho à Tribuna, para expressar, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão pela interrupção.
Para fazer um apelo aos Srs. Senadores que se
encontram nos seus gabinetes e noutras dependências
da Casa, que venham ao plenário, pois vamos ter votação e precisamos da presença para estabelecermos
o quórum da Casa.
Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu dizia que, seja fruto de uma composição de
forças, ou de uma elaboração teórica, ou de idas e vindas, o fato é que nós estamos prestes a votar o novo
Código Florestal brasileiro, e venho à tribuna, em primeiro lugar, para expressar ao Senado sensação de
profundo desafogo. Estava angustiado com a perspectiva de chegarmos ao prazo fatal do dia 7 de outubro
sem que houvesse condições de deliberar, e permanecêssemos no limbo legal em relação a assunto que
afeta, fundamentalmente, o futuro do Brasil, afeta um
setor da atividade econômica absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento e afeta, também, os
valores básicos, protegidos, inclusive, na Constituição,
de direito dos brasileiros ao meio ambiente saudável.
Vou votar o Projeto de Lei de Conversão, que a
Câmara nos remete, sem nenhuma reserva mental.
Creio que é um bom Projeto. Participei de sua elaboração nas etapas anteriores, nas comissões de que
participamos – na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e na Comissão de Meio Ambiente –, sempre
sob a batuta do grande Senador Luiz Henrique, a participação ativa de Jorge Viana, de Rodrigo Rollemberg,
do Senador Moka, do Senador Pedro Taques, da Senadora Kátia Abreu e de tantos outros companheiros
que se empenharam na busca de solução viável que,
necessariamente, num País democrático, pluralista,
numa democracia madura, é uma solução de composição diante de assuntos controvertidos. O que fizemos
não discrepa do que se faz em outros países em relação a outros temas em outros congressos: diante de
controvérsias ásperas que dividem a sociedade, tendo
o Legislativo que trazer solução para os problemas, se
busca o compromisso. O que de pior poderia acontecer é chegarmos ao dia 7 de outubro sem a votação
do Código Florestal.
Estive, recentemente, na cidade de Jaboticabal,
em São Paulo, visitando uma grande cooperativa, a
Coplana, e recebi ali documento do seu Presidente, o
Dr. Roberto Cestari. E o que dizia o Dr. Cestari nesse
documento, basicamente? “Votem, votem um texto de
Código Florestal. Nós não podemos ficar sem lei. Nós
não podemos ficar sem regras. Nós não podemos ficar
ao sabor das fiscalizações”.
Eles querem saber exatamente para onde ir, em
que terreno pisar. Essa era uma reivindicação sentida do setor agropecuário brasileiro. Também dos ambientalistas. Eu não digo daqueles que querem manter
permanentemente a bandeira hasteada por falta de
outro assunto, me refiro àqueles que, como eu, como
o Senador Luiz Henrique, como Jorge Viana, como
Rollemberg e outros, procuram encontrar soluções que
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façam avançar a causa da defesa do meio ambiente,
que nós consideramos absolutamente compatível com
a defesa da agropecuária brasileira.
Havia algumas questões básicas onde havia confronto. O assunto primeiro, que foi o mais dramático,
recai sobre as chamadas áreas de preservação permanente, especialmente aquelas ao longo das margens
dos rios. E qual era a divergência básica que havia?
Os ambientalistas propunham regredir a produção
nesses locais, procuravam obrigar os agricultores a
recuperá-los com vegetação nativa, numa distância
mínima de 30 metros a partir da margem do rio. Os
ruralistas, ao contrário, pelas suas lideranças legítimas,
argumentando que esses terrenos já eram ocupados
pela produção agropecuária historicamente, pleiteavam
consolidá-los, permitir que eles continuassem sendo
cultivados e, muitas vezes, também ocupados por residências e instalações.
Diante desse impasse, trinta de um lado e zero
de outro, qual foi a solução que nós encontramos?
Encontramos a solução dos 15 metros, a metade, in
medio virtus. E não se trata de solução centrista, pantanosa, é uma solução absolutamente viável e que
efetivamente vai garantir o desempenho das funções
ecológicas das matas ciliares. “Ah, mas e os ruralistas, o que é que eles quiseram... Mas os ambientalistas recuaram?” Recuaram sim, de trinta para quinze,
mas em troca obtivemos a preservação dos rios intermitentes. Este é um processo de negociação política
claro, transparente.
Uma outra questão diz respeito ao passivo ambiental. E eu quero dizer, contrariamente ao que muitos cronistas apressados disseram, que em nenhum
momento nenhum setor politicamente expressivo do
Congresso pretendeu aumentar as áreas de desmatamento. Ocorrem, sim, desmatamentos ilegais, como
esse que se verifica atualmente mediante estatística
preocupante na Amazônia Legal neste mês de agosto,
em relação ao mês de agosto do ano passado.
Mas não havia nenhuma proposta de ampliar o
desmatamento. O que se discutia era como tratar o
chamado passivo ambiental, ou seja, nas fazendas,
de acordo com o Código Florestal vigente – antigo,
mas vigente –, uma parte da propriedade deveria ser
preservada com vegetação nativa. O percentual da
área na Região Sul e Sudeste, por exemplo, é 20%.
Diante disso, o que queriam os ruralistas? Queriam – argumentando que essa é uma ocupação histórica, que a agropecuária havia avançado sobre essas
áreas situadas em topos de morros, em encostas, em
margem de rios – eles pretendiam que esse passivo
ambiental fosse zerado.
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Qual foi a posição que prevaleceu? A posição
que prevaleceu foi a necessidade de recuperação.
Não necessariamente na mesma propriedade. Quem
tiver condição de recuperar na sua própria fazenda,
que o faça. Mas abriu-se a possibilidade de se obter
mediante compra de uma floresta – e aí se abriu um
campo imenso para a produção de silvicultura no Brasil – abriu-se a possibilidade, eu dizia, de aquisição ou
de arrendamento de uma área coberta por vegetação
nativa em outro local que não a fazenda que buscava
sua regularização. Criou-se um instrumento importante, que é o instrumento do Cadastro Ambiental, e nós
vamos para o novo Código Florestal. Vamos ter regra
clara, regra que espero seja permanente, na medida
em que são permanentes as criações humanas.
Agora, em um país altamente urbanizado, acontece é que, muitas vezes, a opinião urbana demoniza
os produtores rurais injustamente. Injustamente, porque esta gravata que eu estou usando teve origem na
agricultura, o pneu dos nossos carros não existiria se
não houvesse a extração do látex nas nossas seringueiras, inclusive nas seringueiras do Estado de São
Paulo, que é um grande produtor de látex. O que nós
fizemos foi dar um passo – um passo apenas – para
consolidar, para apoiar o desenvolvimento de um setor
moderno, dinâmico, responsável pelo desenvolvimento
do País em itens importantíssimos, em particular, pela
manutenção de uma pauta de exportação superavitária, que é o setor agropecuário, sem descurar, evidentemente, das cautelas necessárias à preservação do
meio ambiente.
Por isso, vou votar hoje com convicção. Acredito
que o Congresso fez um bom trabalho e deu uma resposta para um problema que se arrastava há décadas
sem solução.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o conteúdo desta
Medida Provisória, aliás, esta Medida Provisória – ainda não foi dito aqui e é bom que se diga – é mais uma
medida provisória em que o Senado Federal faz o seu
rito de votação pressionado pelo tempo, sem possibilidade de fazer nenhuma alteração e nenhuma mudança.
É importante que se diga que esta Medida, tal
qual as outras, recai no mesmo pecado de atentar
contra o rito previsto no art. 62 da Constituição, que
fala da necessidade de relevância e urgência. É mais
uma medida que atinge a atribuição do Senado da
República como Casa revisora.
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No seu conteúdo, no seu mérito, permitam-me,
é um texto, ela, em muito de seus aspectos, retrata
uma correlação de forças – e é bom destacar que correlação de forças é essa – existente na Câmara dos
Deputados. Parece-me claramente ser uma correlação de forças atentatória à preservação ambiental no
Brasil e mostra concretamente que o Governo errou ao
não ter vetado totalmente o texto do Código Florestal
quando para lá foi.
O Governo tentou, com a edição de uma medida
provisória, mediar, fazer um reparo no triste e terrível
texto que foi aprovado depois pela Câmara dos Deputados; tentou, mas parece-me que, numa busca de
encontrar na Câmara algum consenso, ignorou que
a Câmara claramente tem uma correlação de forças
contrária à preservação ambiental hoje no Brasil, que
o Congresso Nacional tem uma correlação de forças
contrária à preservação ambiental em nosso País.
Portanto, a solução foi a pior. No conjunto, as mudanças existentes na Comissão e as mudanças aprovadas pela Câmara pioram, em muito, o texto original
do Código Florestal.
Eu quero iniciar a observação dessas modificações pelo art. 15 da Medida Provisória, que fala sobre
o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no
cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. Diz
claramente, nesse dispositivo, o texto original da Lei
nº 12.651, de 25 de maio de 2012: “(...) I – o benefício
previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo”
É o que dizia o texto original da Lei. Ou seja, o
texto original da Lei proibia claramente desmatamento.
No texto da Medida Provisória, que agora vai
ser votada, apresentada pela Presidenta da República, mantinha o texto da Lei. As modificações estabelecem 80% para o imóvel rural localizado em áreas
da Amazônia Legal e 50% nas demais situações. Ou
seja, o cômputo só vai a 80%. Significa dizer que na
Amazônia, no coração da preservação ambiental do
Planeta, vai ser possível, a partir da edição desta Medida Provisória, institucionalizar o desmatamento. Isso
é um retrocesso impensável, é um retrocesso que não
dialoga com um país que foi sede de uma conferência
mundial do meio ambiente.
O art. 15, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, é uma permissão, é uma autorização para
que tenha desmatamento na Amazônia Legal brasileira, é algo que, com certeza, se fosse levantado na
conferência mundial do meio ambiente, seria unanimemente reprovado por todas as nações e por todos os
delegados de todas as nações do Planeta.
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Mas segue a Medida Provisória, e eu quero me
reportar ao que diz o seu art. 61, esta, objeto de destaque nosso, para supressão completa deste art. 61.
No art. 61, que no texto tem o caput que diz “Nas
Áreas de Preservação Permanente é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008”.
As alterações aqui previstas incluíram o seguinte:
primeiro, o texto original da medida provisória estabelece a dimensão de 20 metros contados da borda da
calha do leito regular para imóveis com área superior a
quatro e até dez módulos fiscais. A mudança, ocorrida
na Comissão e aprovada pela Câmara dos Deputados,
dispõe o seguinte: reduz de 20 para 15 metros, aumenta os módulos fiscais de 10 para 15 módulos fiscais.
Ou seja, é uma modificação que não visa atender o
pequeno produtor, os pequenos imóveis rurais. Uma
modificação feita única e exclusivamente para atender
o grande agronegócio brasileiro, para atender os grandes proprietários rurais.
Segue ainda nesta modificação no seu inciso II.
O inciso II da Medida Provisória estabelecia claramente: “Nos demais casos, em extensão correspondente à
metade da largura do curso d’água, observado o mínimo de 30 (trinta) e o máximo de 100 (cem) metros
(...)”. Na Medida Provisória, modificado, reduzindo o
mínimo de 30 para 20 metros, até 20 metros. Ou seja,
o que antes era 30 de proibição mínima de desmatamento é reduzido para 20 metros.
Mais adiante, a regulamentação para esse tipo
de desmatamento passa a ser conforme determinação do Programa de Reforma Agrária (PRA), ou seja,
conforme determinação de lei estadual.
Ora, a preservação ambiental deve ser uma questão vital para a República Federativa do Brasil. Nós não
podemos legar para as legislações estaduais, para os
Estados-membros a responsabilidade sobre a preservação ambiental das áreas rurais. É uma irresponsabilidade com a preservação ambiental neste País. É um
retrocesso e é, na prática, uma desregulamentação da
preservação ambiental em nosso País.
Segue adiante, no inciso IV da medida provisória
já era muito ruim, porque dizia: “plantio de espécies
lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo nativas e
exóticas (...)”.
Na mudança, aí funcionou aquela máxima que
eu não acreditava que fosse possível. Diziam que o
que é ruim não pode piorar. Conseguiram piorar aqui.
O que era ruim piorou.
Na mudança da Medida Provisória estabeleceu-se: plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes

Quarta-feira 26

531

50385

ou de ciclo longo, exóticas, com nativas de ocorrência
regional em até 50% da área total a ser recomposta.
Ora, primeiramente, o texto original da medida
provisória estabelecia o limite de espécies somente exóticas. Foi ampliado para espécies exóticas e frutíferas.
É do conhecimento de todos – qualquer aluno de
Direito Ambiental, ou melhor, qualquer aluno do ensino médio – que plantas frutíferas e exóticas não cumprem a função precípua de uma Área de Preservação
Permanente. Área de Preservação Permanente serve
para proteger topo de morro, serve para proteger margem de rios, e plantas exóticas, plantas frutíferas não
seguram morros, não combatem assoreamento, não
combatem erosão, não evitam que morros caiam, como
caíram na serra carioca, como caíram em Teresópolis.
Nós estamos instituindo, em benefício dos interesses do vil metal, em benefício dos interesses...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Obrigado, Presidente.
Em benefício dos interesses do capital, que, como
diz a música de Cazuza, “ergue e destrói coisas belas”.
Nós estamos deixando clara a possibilidade de
utilização de espécies frutíferas e exóticas, que descumprem a função ambiental de preservação de morros, de preservação das margens dos rios.
Eu quero destacar aqui, Sr. Presidente – farei a
leitura no encaminhamento – a moção do Congresso
Brasileiros de Unidades de Conservação, moção aprovada, por unanimidade, contra o texto dessa Medida
Provisória.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, essa Medida Provisória é a desregulamentação
completa da preservação ambiental no Brasil. Eu não
acreditava que a máxima de que o que é ruim pode
piorar pudesse se concretizar tão claramente como se
concretiza, lamentavelmente, no texto dessa Medida
Provisória.
Por isso, o nosso Partido vai encaminhar...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias. Perdão,
Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores e Srªs. Senadoras, a Lei n° 12.651, de 25 de
maio de 2012, conhecida como novo Código Florestal,
foi aprovada após mais de uma década de acirrados
debates no Congresso Nacional. O consenso em relação a alguns pontos da Lei continua a mostrar-se inalcançável, e o governo reacendeu o debate ao editar
a Medida Provisória n° 571, de 25 de maio de 2012.

532

50386 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Essa MP mostrou-se necessária em função dos vetos
apostos ao texto aprovado para a Lei mencionada.
Esses vetos visavam a garantir, no mínimo, a recomposição parcial de áreas de vegetação
nativa desmatadas indevidamente em Áreas de
Preservação Permanente (APPs) localizadas próximas a cursos d’água. É a forma encontrada para a
preservação de nascentes, veredas, mangues, áreas
úmidas e APPs urbanas. De acordo com a Exposição
de Motivos que acompanhou a Medida Provisória, “os
vetos buscaram evitar insegurança jurídica em assuntos
tão relevantes para o País, como a garantia das atividades produtivas e a preservação do meio ambiente”.
Além disso, tiveram também por finalidade “estabelecer o equilíbrio entre os princípios constitucionais
envolvidos, a exemplo da valorização do trabalho
humano, da livre iniciativa, da redução das desigualdades sociais e da defesa do meio ambiente”.
Em pleno século XXI, não podemos descurar
de que a legislação reflita as demandas da sociedade
por um desenvolvimento econômico, social e ambientalmente equilibrado.
São essas as ideias que nortearam os vetos e
que constam da Exposição de Motivos da Medida Provisória n° 571, de 2012, cuja apreciação está agora
sob a responsabilidade da Câmara Alta do Congresso Nacional na forma do Projeto de Lei de Conversão
(PLV) n° 21, de 2012.
E a responsabilidade é grande!
Hoje em dia, não se pode pensar no uso dos recursos que a natureza oferece sem a correspondente responsabilidade ambiental. Um dos pontos que a
medida provisória tenta resgatar do projeto aprovado
anteriormente no Senado é a declaração de princípios
ambientais, incluindo, como fundamento da Lei, “a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas
de vegetação nativa em harmonia com a promoção do
desenvolvimento econômico”.
Seria dispensável lembrar, nesta oportunidade,
os diversos acordos e convenções promovidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e firmados
pelo Brasil em relação às questões climáticas, à conservação da biodiversidade, ao combate à desertificação, entre outros.
Já houve tempo em que os recursos naturais eram
considerados infindos, que o homem poderia usá-los
a seu bel-prazer e sem a menor preocupação de que
eles poderiam esgotar-se.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida
Provisória restabelece o conceito de “pousio”, aprovado
pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados havia
rejeitado o prazo de cinco anos e o limite de 25% da
área do imóvel para a interrupção da atividade agrope-
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cuária na propriedade. O limite temporal se justifica, de
forma a evitar desmatamentos futuros sob a alegação
de que se tratava de áreas de pousio, além de permitir
que se possa diferenciar o abandono do pousio.
O texto do Projeto de Lei de Conversão que chega
a esta Casa, depois de alterada a Medida Provisória
na Câmara, traz suprimido o limite de 25% da área do
imóvel para o pousio. Dessa maneira, tornar-se-ia muito
difícil distinguir terra abandonada de pousio, sendo que
a terra não aproveitada poderia servir perfeitamente
à sua função social, destinando-se a assentamentos
agrícolas, por exemplo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro problema diz respeito às Áreas de Preservação Permanente (APPs) urbanas. A Medida Provisória recuperou o
texto do Código Florestal, como aprovado pelo Senado
anteriormente, acrescentando os parágrafos 9o e 10º,
que estabelecem que essas APPs estão sujeitas aos
incisos do art. 4º. Pelo texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, a competência para disciplinar as APPs
urbanas havia sido transferida para os Municípios, o
que poderia dar margem ao atendimento de interesses
menores. Apesar de os parágrafos terem sido suprimidos no PLV que agora tramita no Senado, isso não
modifica a sujeição das APPs urbanas ao disposto no
caput do art. 4o da Lei.
O Projeto de Lei de Conversão também introduz o cômputo da Área de Preservação Permanente
no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel
pela modalidade de compensação, sem quaisquer exigências. Porém, a Medida Provisória estabelecia que,
no caso de compensação, o cômputo seria permitido
somente para as propriedades que tenham Reserva
Legal coletiva ou em condomínio.
O Projeto de Lei de Conversão a que a Câmara
deu origem também acrescentou o § 4o ao art. 15, flexibilizando a avaliação das APPs, o que, na prática,
pode redundar em mais desmatamento em áreas de
cerrado da Amazônia Legal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dispositivo, entre os que a Medida Provisória pretendia
introduzir na lei mediante o art. 61-A previa a recuperação de vegetação apenas por espécies nativas, mas
o PLV dispõe sobre a recomposição inclusive mediante
plantio de árvores frutíferas e exóticas, como há pouco
falou também o Senador Randolfe.
E talvez o atentado mais grave contra o respeito ao meio ambiente cometido pelo Projeto de Lei de
Conversão que teve origem na Câmara seja o que
diz respeito ao crédito agrícola. A Medida Provisória
acrescentou à lei o art. 78-A, recuperando, na íntegra,
dispositivo aprovado anteriormente pelo Senado, para
estabelecer que as instituições financeiras, decorridos
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cinco anos de vigência do novo Código Florestal, somente poderiam conceder crédito agrícola, em quaisquer de suas modalidades, a proprietários de imóveis
rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
que comprovassem sua regularidade ambiental.
O que fez a Câmara dos Deputados?
Com as modificações introduzidas no Projeto de
Lei de Conversão, a concessão de crédito não estará
vinculada à comprovação, pelos proprietários, da regularização ambiental de suas propriedades.
Sr. Presidente, o Brasil dispõe de muita terra
agricultável! Não é preciso sacrificar o meio ambiente
para fazer valer toda a capacidade produtiva do País.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para
concluir, Sr. Presidente.
Espero que a ponderação e o bom senso característicos aos membros desta Casa – aliás, o Senado é
onde se reúnem pessoas mais vividas, mais experientes
– possam prevalecer, fazendo com que recoloquemos o
Projeto de Lei de Conversão na forma mais benéfica
aos interesses do Brasil e do Planeta.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente – hoje
eu estou deste lado –, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, um rápido pronunciamento, apenas para fixar a
posição do PSDB nesta deliberação importante para
o País, que conclui, depois de um itinerário tortuoso,
percorrido com debates, audiências públicas, apresentação de propostas, de emendas, um amplo debate
sobre a realidade e contrastes que o nosso País, um
País continente com diferenças regionais veementes,
dificultando a obtenção de uma legislação nacional
que contemple as aspirações de todas as pessoas e
de todos os segmentos.
Difícil compatibilizar os interesses da preservação
ambiental como uma obrigação indispensável do ser
humano com a ambição da produção maior alimentada
pelos ruralistas do Brasil.
Essa proposta na verdade não contempla o anseio dos ambientalistas e também não contempla de
forma plena as ambições dos ruralistas brasileiros. Mas
é a matéria, o projeto, o código possível nesta hora. Se
nós rejeitássemos essa proposta de código florestal,
estaríamos comprometendo os interesses nacionais.
O texto aprovado pela Câmara – repito – não é
o considerado ideal pelos ambientalistas e nem pelos
produtores rurais. Mas nós entendemos que a queda
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desta Medida Provisória acarretaria prejuízo maior
ao País, devido à lacuna legal que deixaria no setor.
A insegurança jurídica que prevalece já há tantos
anos – há um vácuo na legislação com contradições
marcantes –, a insegurança jurídica que se mantém já
há muito tempo no País seria preservada, comprometendo os interesses tanto dos preservacionistas quanto
dos ruralistas do País.
Um exemplo seria a omissão da legislação sobre
a recomposição de Áreas de Preservação Permanente
em beiras de rio e a falta de definição de pousio, que é
o descanso que se dá a uma terra cultivada, interrompendo-lhe a produção por um período, com o intuito
de tornar o solo mais fértil. Esta seria uma omissão.
Outras regras, como a regulamentação do uso
de apicuns e salgados, o uso de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a previsão da continuidade
das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de
turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de
julho de 2008, ficariam perdidas na insegurança jurídica.
É por isso que voltamos a afirmar que o texto
atual não reflete uma legislação perfeita, mas sem
essa regulamentação a população brasileira terá muito
mais a perder.
Essa contenda se arrasta há anos. Não podemos
mais ficar presos a interesses setorizados, o Brasil é
muito maior e mais importante que essa disputa.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o PSDB votará favoravelmente a esta proposta, sem
prejuízo, obviamente, de avanços na legislação que
serão produzidos pela ação permanente dos legisladores brasileiros.
Não se esgota que esse debate é um Código
Florestal que se anunciará para o País com alguns
inconformismos latentes, mas abre a perspectiva da
continuidade do debate para futuras mudanças que
poderão aperfeiçoar a legislação e compatibilizar com
maior eficiência os interesses dos preservacionistas
nacionais e dos produtores rurais desse País.
Há a necessidade imprescindível da preservação ambiental como uma manifestação permanente
de amor à vida. E é natural a ambição daqueles que
querem prosperar, que querem progredir, que querem
produzir mais. Chegar ao limite dessas aspirações e
estabelecer essa compatibilização é o grande desafio reservado aos legisladores brasileiros. Esse foi um
passo, apenas um passo, ainda insuficiente, mas que
ele seja estímulo para novos avanços.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Os outros oradores que estão inscritos aceitaram
que usariam da palavra depois da votação da matéria.
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Então, sendo assim, nós encerramos a discussão e
vamos proceder à votação da matéria.
Sobre a mesa, requerimento de destaque relativo
à votação em separado do art. 61-A, constante do art.
1º do Projeto de Lei de Conversão.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO
Nº 853, DE 2012
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado do artigo 61-A, constante
do Art. 1° do Projeto de Lei de Conversão n° 21, de
2012, proveniente da Medida Provisória n° 571, de 25
de maio de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – PSOL-AP.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento não tem, pelo Regimento, encaminhamento, mas a Mesa vai ouvir V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Excelência. É
bem breve. Eu quero só justificar esse requerimento.
Em relação ao art. 61 da Medida Provisória, além dos
aspectos que já destaquei, aqui, da necessidade de
sua supressão, quero justificar em especial o §5º.
O §5º original da Medida Provisória estabelecia a
chamada “escadinha”. A modificação do §5º, na prática,
prejudica esse dispositivo, que, no meu entender, no
texto original da Medida Provisória, era um avanço. Na
verdade, a supressão desse dispositivo fere um princípio
constitucional, que é aquele de tratar os desiguais desigualmente, na medida em que se igualam. Na prática,
nós estamos, com a supressão do dispositivo, tratando
a pequena propriedade rural com a mesma medida da
grande propriedade rural. Na prática, a supressão do
que está no texto original da MP é somente mais um
dispositivo que favorece as grandes propriedades rurais, que favorece o agronegócio nacional.
É por conta disso, Excelência, que nós apresentamos essa proposta de destaque para a supressão.
Só para concluir, quero destacar o texto da moção contra a Medida Provisória nº 571, de 2012, apresentado no 7º Congresso Brasileiro de Unidades de
Conservação. O trecho final da moção diz:
Assim, o resultado final redundou em mais uma
agressão não somente ao meio ambiente, mas
também aos princípios democráticos, uma vez
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que a forma como se constitui tal acordo, tratando a questão como mero ajuste matemático
de módulos a mais e faixas a menos a serem
recompostas, desconsiderou completamente
os efeitos maléficos da medida.
Dessa forma, vimos [dizem os participantes do
encontro] repudiar as alterações da MP 571,
de 2012, tanto no tocante à sua forma quanto ao seu conteúdo, e exigimos a reabertura
dos diálogos com a sociedade e a ciência e a
garantia dos direitos constitucionais das presentes e futuras gerações.
Esse é o encaminhamento, Sr. Presidente, pela
aprovação do destaque ora apresentado por nós, agradecendo a condescendência de V. Exª e da Mesa.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, encaminhamos contrário ao requerimento.
Portanto, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento de destaque.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA.) –
Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não. (Pausa.)
Rejeitado.
Vamos proceder à votação do Projeto de Lei de
Conversão, ficando prejudicadas a Medida Provisória
e as emendas apresentadas.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que
tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Verificação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª teria que ter três votos de apoiamento.
Tem um...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador Lindbergh.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não tem apoiamento necessário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria, sendo aprovada, vai à sanção presidencial.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu só quero declarar o meu voto “não” a este projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovado, o projeto vai à sanção presidencial.
Fica prejudicada a Medida Provisória.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Excelência, permita, por razões óbvias, fazer o registro
dos votos contrários.
Tal como o Senador Lindbergh assim o fez, faço
o registro do meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim. Os votos contrários poderão fazer a declaração de que são votos contrários.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Requião foi voto contrário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Só para declarar o meu voto “não.”
A nossa Presidente, na Assembleia da ONU, colocou a sua posição preservacionista. E eu, como Base
do Governo, não vou delegar à Presidente um veto
àquilo que ela já disse que rigorosamente não aceita.
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O meu voto, para evitar uma unanimidade neste
Plenário, segue a linha do voto do Senador Lindbergh.
Nós votamos contra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero conceder a palavra aos Senadores
inscritos.
Sérgio Souza, em primeiro lugar. (Pausa.)
Tomás Correia. (Pausa.)
Senador Sérgio Souza, vai falar?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Presidente, está aprovado?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovado. Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, fica prejudicada a Medida Provisória. Já declarei.
É o seguinte o projeto de lei de conversão
aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 776, de 2012)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº
2.793/2011, na Casa de origem, do Deputado Paulo Teixeira), que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal; e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.053 e 1.054, de 2012:
– da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Consti-
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tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Braga, favorável, com as emendas
nºs 1 a 5-CCT, que apresenta;
– de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eduardo Braga, favorável ao Projeto
e às Emendas nº 1-5-CCT.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação para o segundo turno.
5
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.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2012 (nº 222/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, estabelecida em Viena, em 11 de abril
de 1980, no âmbito da Comissão das Nações
Unidas para o Direito Mercantil Internacional.
Parecer favorável, sob nº 1.149, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti.

Quarta-feira 26

553

50407

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2012 (nº 474/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular da China sobre
Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial,
assinado em Pequim, em 19 de maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.150, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Jarbas
Vasconcelos.
8
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 102, de 2012, do Senador Walter Pinheiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2012, que tramita em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e
505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e
703, de 2011; e 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
9
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).
10
REQUERIMENTO Nº 764, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
764, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 735, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (rotulagem e propaganda de alimentos).
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REQUERIMENTO Nº 765, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
765, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 252, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (criação do Programa de Microdestilarias de Álcool e Biocombustíveis).
12
REQUERIMENTO Nº 766, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
766, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
13
REQUERIMENTO Nº 767, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
767, de 2012, do Senador Zezé Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 246, de 2009, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional
e Turismo (cobrança de couvert artístico).
14
REQUERIMENTO Nº 768, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
768, de 2012, do Senador Zezé Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 246, de 2009, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
15
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
783, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 710, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (direito de
greve dos servidores públicos).
16
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 786,
de 2012, da Senadora Ana Rita, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2011,
que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do
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Senado nº 329 de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (porte de arma de fogo
por agentes de segurança fora de serviço).
17
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 802,
de 2012, do Senador Tomás Correia, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado
nº 406, de 2005, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de
2011, a fim de que tenha tramitação autônoma
(programa e ações de alimentação escolar).
18
REQUERIMENTO Nº 825, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 825,
de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (responsabilização na contratação de obras públicas).
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao senhor se
vai ser votado o crédito externo para o Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já foi votado, como primeiro item, o empréstimo externo para o Rio de Janeiro.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Ok. Então, cheguei depois.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia, não teremos mais
nenhuma votação. Vamos ouvir os oradores que estavam inscritos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Cumprida a finalidade desta convocação, eu
transformo a sessão de amanhã em sessão ordinária
não deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 854, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, em aditamento
ao Requerimento n° 702, de 2012, que os membros da
Comissão de Juristas criada com a finalidade de elaborar
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anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação, em 180 (cento e oitenta) dias, seja composta por 13 (treze) membros.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 2012 –
Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 855, DE 2012
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa, em missão parlamentar,
no período 16 a 18 de novembro do corrente a fim de
participar como representante do Senado Federal no
Fórum sobre Segurança Internacional de Halifax, que
ocorrerá em Halifax, Canadá.
Comunico ainda, nos termos artigo 39 inciso I
do Regimento Interno do Senado Federal que estarei
ausente do país no período de 14 a 19 de novembro
do corrente ano.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique
da Silveira.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 856, DE 2012
Exmo. Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney
Com fundamento no art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada,
em definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 109, de
2011, de minha autoria.
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2012
– Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência defere o requerimento, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
Nº 857, DE 2012
Requeiro, nos termos do nº 12, alínea c, inciso
II, do art. 255, combinado com art. 104-B ambos do
Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 718, de 2007, que altera o Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969,
para dispor sobre a devolução de embalagens vazias
de produtos de uso veterinário, além das Comissões
constantes no despacho inicial, seja também apreciada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária –
CRA, uma vez que o conteúdo do referido Projeto trata
de matéria de análise típica daquela Comissão, onde
melhor se debaterá a eficácia da proposta.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu (PSD-TO).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, o Brasil vive um momento de êxtase.
Nós definitivamente aprovamos, no plenário do Senado
Federal, terminando a tramitação no Congresso Nacional, as alterações sugeridas pela Presidente Dilma
e as alterações colocadas pelos Srs. Parlamentares,
membros do Congresso Nacional, à Medida Provisória
nº 571, aquela que vetou parte da legislação aprovada
no Congresso Nacional recentemente e sugeriu mudanças no Código Florestal brasileiro.
Entendo, Senadora Kátia Abreu, nossa Presidente
da Confederação Nacional da Agricultura, Senador Pimentel, Líder no Congresso Nacional, meu caro amigo,
conterrâneo do Sul do País, Senador Luiz Henrique, que
foi o Relator desta Medida Provisória no Congresso Nacional, que não foi aquilo que os ambientalistas queriam
como êxtase e também não foi aquilo que os ruralistas
queriam na sua totalidade, mas foi o possível. E o possível
é em favor do Brasil. Nós promovemos um equilíbrio entre
produção de alimentos e conservação do meio ambiente.
O Sul do País comemora. O Paraná, por exemplo, Senador Luiz Henrique, é o segundo Estado brasileiro com maior número de agricultores familiares.
A agricultura familiar tem a pequena propriedade, a
propriedade que vai até 4 módulos fiscais. Esses têm
a obrigação de recomposição das matas ciliares que
começam em 5 metros para 1 módulo fiscal – 1 módulo
fiscal chega, em média, a 5, 6 alqueires no Estado do
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Paraná, Senador Jorge Viana. É um grande avanço,
com a obrigatoriedade de recomposição.
Estamos falando em áreas consolidadas, e áreas
consolidadas valem para os dois lados. Ganha o produtor brasileiro, ganha o produtor paranaense, ganha também aquele que quer a conservação do meio ambiente.
Este Código Florestal traz a segurança jurídica
aos produtores e também aos ambientalistas. Repito:
talvez não agrade 100% dos mais radicais, daqueles
que defendem veementemente a preservação do meio
ambiente ou daqueles que defendem veementemente
a produção de alimentos.
Vejam, senhoras e senhores, como é importante
garantirmos a produção de alimentos neste País. Hoje,
o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do
Planeta. Algumas décadas atrás, nós éramos importadores de alimentos. Hoje, a produção de alimentos
no Brasil é o que garante a balança comercial positiva,
que, em 2011, foi de US$29 bilhões. Aproximadamente
US$80 bilhões foram as exportações do agronegócio.
Quase US$50 bilhões foi o saldo positivo do agronegócio em 2011. O PIB brasileiro cresceu, em 2011, 2,7%,
enquanto o PIB do agronegócio cresceu 5,7%. O PIB do
agronegócio representa mais de 20% do PIB nacional.
Se retirássemos do PIB nacional o PIB do agronegócio, talvez não tivéssemos PIB positivo no ano de 2011.
Nós produzimos alimentos para o Brasil e para
o mundo.
Ban Ki-moon disse, na abertura da Conferência
das Nações Unidas sobre Sustentabilidade, a Rio+20,
que o mundo vai ter que produzir 50% a mais de alimentos até 2050, ou seja, nos próximos 38 anos, quando
teremos uma população estimada de nove bilhões de
seres humanos sobre o Planeta. Ou seja, vamos ter
um crescimento demográfico em torno de 30% nos
próximos 38 anos, e que o Brasil será o responsável
pela produção de, pelo menos, 50% desses alimentos
necessários para alimentar o mundo.
Esse é o Brasil. E o Brasil, para ser produtor, para
garantir essa produtividade toda necessária para o seu
consumo próprio e para alimentação de todos ao redor
deste Planeta, precisa, Senadora Kátia Abreu, de segurança jurídica. Nós precisamos mostrar para o mundo
que nós temos a melhor legislação ambiental do Planeta, que aqui tem APP, Área de Preservação Permanente, hídrica, o que o mundo não tem, e nós garantimos.
Eu tive o privilégio de viajar de trem de Paris a Marselha, no sul da França, e não existe mata ciliar naquele
país. Ouvi aqui, no Congresso Nacional, nos grandes
debates em audiências públicas, uma das grandes ONGs
ambientalistas dizer que na Holanda não há mata ciliar.
E nós temos no Brasil. No Brasil, nós vamos preservar
80% da Amazônia só em reserva legal. O Cerrado tem a
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garantia de preservação, a Mata Atlântica tem a garantia
de preservação, mas, mais do que isso, nós temos também a garantia de produção, a garantia de que vamos
alimentar o Brasil e alimentar também o Planeta. Nós
temos a garantia de crescimento deste País, do Brasil,
que já é a sexta maior economia do mundo, que, daqui
a pouco, vai ser a quinta e, depois, a quarta... E é através do agronegócio que vamos chegar lá.
Ouve-se falar muito em desindustrialização neste
País. Um dado da Abimaq mostrou que o Brasil, na década
de 80, era cinco vezes maior do que os Tigres Asiáticos
juntos em produção industrial; hoje, eles são cinco vezes
maiores do que o Brasil. Mas essa desindustrialização não
aconteceu no agronegócio, porque este cresceu dezenas
de vezes nessas três décadas. O Brasil é outro. O Brasil
rural é outro desde a década de 70, desde a década de
80. O Brasil passou a ser urbano. A produção rural do
Brasil, a eficiência na produtividade é enorme.
O Senador Blairo Maggi, meu caro amigo Senador Cidinho, aguerrido defensor do Mato Grosso, do
agronegócio, da produção da soja, disse recentemente,
numa audiência pública na Comissão de Agricultura,
que o Centro-Oeste produzia 1.800 quilos de grãos por
hectare/ano, e hoje produz mais de 10 mil quilos de
grãos por hectare/ano! Isso é o sinal da eficiência! Nós
somos o País do futuro, mas também somos um País
agrícola, somos um País que tem a responsabilidade
de transformar este Planeta no que diz respeito à agricultura sustentável, à agricultura com responsabilidade.
Nós temos, na base da economia brasileira, a
agricultura. A agricultura é a maior indústria deste
País; a agricultura é que garante a sustentabilidade
das pequenas e médias cidades do nosso País. Se a
agricultura vai bem, o comércio vai bem nas pequenas
cidades, o serviço vai bem nas pequenas cidades. Nós
sabemos disso. E isso acontece em todos os Estados
brasileiros, sem exceção. E me reporto, inclusive, à
medida provisória que votamos hoje na Comissão de
Orçamento, à Medida Provisória nº 572, que garante
aporte de recursos do Governo Federal para amenizar
os efeitos das estiagens no Nordeste, especificamente.
Concedo um aparte ao Senador Cidinho Santos,
nobre representante do maior Estado produtor do Brasil, o Estado do Mato Grosso, depois do Paraná em
alguns casos.
O Sr. Cidinho Santos (Bloco/PR – MT) – Obrigado. Mato Grosso está produzindo este ano 40 milhões
de toneladas de grãos, um recorde. A gente fica muito
feliz. Quero parabenizar V. Exª, Senador Sérgio Souza,
e toda a comissão que participou dos debates para que
pudéssemos chegar hoje a esse entendimento de uma
votação quase por unanimidade: a aprovação do Código Florestal nesta Casa. Isso é muito importante para
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garantir segurança jurídica aos nossos produtores. O
Brasil é um País eminentemente produtor de grãos, um
País agrícola. Era importante que o Congresso Nacional
desse essa resposta aos nossos produtores, que estão
há muito tempo sem saber o que fazer, o que é certo e o
que é errado. Essa sinalização por parte do Senado, por
parte da Câmara traz tranquilidade para o campo. Quero
cumprimentá-lo, cumprimentar todos os Senadores, todos os Deputados Federais que aprovaram esse Código
Florestal e aguardar agora a sanção da Presidente Dilma,
que esperamos tenha a sensibilidade e o entendimento de
que um consenso feito nesta Casa, na Comissão Mista, é
importante. Não são razões pequenas que vão atrapalhar
esse relacionamento do Congresso com a Presidência
da República e a importância da sanção desse Código
Florestal para acabarmos de vez com essa novela. No
mais, muito obrigado. Com certeza, hoje, o Estado do
Mato Grosso, os nossos produtores rurais – quero cumprimentá-los – da Famato, da Aprosoja, do Sindicato do
Leite (Sindilat) vão dormir mais tranquilos por saber que
o Congresso Nacional fez a sua parte, aprovando aqui no
Senado o novo Código Florestal. Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Cidinho Alves.
O Sr. Cidinho Santos (Bloco/PR – MT) – Cidinho Santos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Cidinho Santos.
A Presidente Dilma, Senador Cidinho Santos, tem
sensibilidade. Inclusive ela teve a coragem de fazer aquilo que os Congressistas não fizeram: colocar uma APP
hídrica, uma mata ciliar obrigatória de recomposição de
5 metros para aquelas propriedades de até um módulo.
Nós, aqui no Senado e também na Câmara dos Deputados, não tivemos essa coragem, mas a Presidente
Dilma teve essa sensibilidade e essa coragem.
E nós conseguimos aqui avançar, mas sabemos
que precisamos ainda mais.
Concedo um aparte ao Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Obrigado, Senador Sérgio Souza. Eu pedi este aparte para
registrar o meu compromisso com o futuro deste País
e também a minha divergência em relação ao modelo
de desenvolvimento. Nós somos um País caracterizado
por exportar natureza. Eu gostaria de rumar em outra
direção. Acho que o Código não nos ajuda a construir
um novo modelo, um novo processo de desenvolvimento. Nós estamos repetindo um pouco aquilo que
vem sendo feito ao longo da nossa história. Quero registrar o meu compromisso com as gerações futuras,
que também têm o direito de usufruir da natureza de
que nós estamos desfrutando no presente. Por isso,
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eu queria registrar o meu voto contrário ao Código
Florestal. Obrigado, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Capiberibe, eu entendo que o Código não
é ideal para nenhum dos lados – os mais aguerridos
ruralistas acham que não está perfeito, assim como os
ambientalistas –, mas eu percebo, principalmente nos
Estados em que houver a maior abertura de terras, a
maior utilização da terra, que haverá reflorestamentos.
No meu Estado, o Estado do Paraná, vai haver
um grande reflorestamento, principalmente nas áreas
que mais precisam ser reflorestadas, como as margens dos rios, os topos de morros e as nascentes,
porque nós estamos falando em uma obrigatoriedade
de recomposição, e áreas consolidadas valem para os
dois lados. Aquilo que já existe de mata ciliar além do
exigido por lei não se tira mais. Por exemplo, a lei diz
que é de 30 metros a mata ciliar para rios de até 10
metros, mas a obrigatoriedade de recomposição é de
5 metros. Agora, se o cidadão tem 30 metros, ele não
vai tirar nem um metro não.
Então, nós vamos ter que fazer um reflorestamento, e o Paraná vai ser um dos Estados em que
nós vamos fazer um grande reflorestamento, e aí me
preocupa onde é que vamos ter as condições, principalmente a questão de mudas de matas nativas.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador
Walter Pinheiro, Líder, do nosso querido Estado da Bahia.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador
Sérgio Souza, quero fazer um aparte a V. Exª, mas antes
quero só comunicar aqui, a pedido da nossa Senadora
Lídice da Mata, que ela não pôde estar no esforço concentrado de hoje por um problema de saúde. Foi impossibilitada de viagens, até por proibição médica, por conta
até desse corre-corre do próprio processo eleitoral. Por
isso, a Senadora Lídice não está aqui. Mas quero também dizer, Senador Sérgio, que, efetivamente, nós não
galgamos o ideal, mas galgamos o possível. E acho que
o grande esforço, Senadora Kátia Abreu, é no sentido
de entender que esse projeto sai daqui com uma das
marcas mais profundas do ponto de vista da campanha,
que é reflorestar, recuperar. Essa é uma marca mais do
que positiva. Nós não estamos falando do que é que vai
ser, efetivamente, desmatado, mas do que poderá ser
recuperado, se não na proporção daquilo que todos nós
gostaríamos em curto espaço de tempo, mas na medida
daquilo que foi a possibilidade desse acordo. Portanto,
entendemos que aqui também tem uma floresta – refiro-me às duas Casas – com diversidade. Então, essa
diversidade foi que levou à construção dessa peça que
nós estamos entregando. É importante que nós aprendamos com isso, e exercitemos daqui para frente. E nós
vamos aprimorando. Quem sabe, até o próximo ano, não
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tenhamos condições, inclusive, de dar mais um passo,
ampliando, melhorando e consolidando esse nosso caminho sustentável, que espero a gente vá alcançando a
cada dia. Parabéns, Senador, pelo seu pronunciamento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Walter Pinheiro, Líder do PT aqui
no Senado Federal.
Senadores, eu entendo que nós construímos
uma legislação que é possível. Não é, repito, a mais
perfeita para os ambientalistas, nem para os ruralistas,
mas é aquilo que é possível. E o possível é o equilíbrio entre produção de alimentos e conservação do
meio ambiente. Sem alimentos, não haverá sobrevida
no Planeta; sem meio ambiente, também não haverá
sobrevida no Planeta. Isso é o que é possível. Lógico,
a realidade de hoje pode ser diferente da realidade
daqui a alguns anos. Inclusive, as questões climáticas
são muito comentadas, e, nesse campo da produção
agropecuária, nós sabemos a responsabilidade que
temos. Eu, inclusive, sou o relator do Plano Nacional
de Irrigação e sou relator também da Comissão de
Mudanças Climáticas. Tenho uma sensibilidade muito
grande da necessidade de termos um meio ambiente
preservado, equilibrado, para que não haja prejuízos
para a humanidade, mas, repito, produzindo sempre
um equilíbrio. Nós precisamos alimentar os nossos
povos, nós precisamos também de meio ambiente
sustentável para os nossos povos.
Eram essas as minhas considerações Srª Presidente, parabenizando, mais uma vez, todas as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores pela aprovação do nosso
Código Florestal, que é um código do Brasil. Não é do
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meio ambiente, não é do meio rural, é um código do
Brasil, da Nação brasileira, do povo brasileiro.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Ribeiro, 2º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Antes de convidar o próximo orador inscrito, Senador Tomás Correia, para tratar da mesma matéria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O Senador Rodrigo Rollemberg apresentou o Requerimento n° 817, de 2012, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa, no período de 09 a 19 de outubro
de 2012, para participar da COP 11 – Décima-primeira
sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica, que acontecerá no período de 8
a 19 de outubro de 2012, em Hyderab, Índia.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
“ad-referendum” do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento n° 817, de 2012.
É o seguinte o despacho:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo objeção do Plenário. (Pausa)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senador Sérgio Souza apresentou o Requerimento n° 826, de 2012, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa, no período de 09 a 19 de outubro
de 2012, para participar da COP 11 – Décima-primeira
sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica, que acontecerá no período de
8 a 19 de outubro de 2012, em Hyderab, Índia.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, “ad-referendum” do seu
Colegiado, em que opina pela aprovação do Requerimento n° 826, de 2012.
Não havendo objeção do Plenário. (Pausa)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário pela
aprovação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O último requerimento:
Em votação o Requerimento n° 837, de 2012, do
Senador Roberto Requião, que requer, em aditamento
ao Requerimento n° 821, de 2012, aprovado na sessão
do Plenário do dia 12 de setembro de 2012, alteração
do período de licença dos trabalhos da Casa para 17 a
22 de outubro de 2012, com o fim de participar, como
Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, do Fórum de Guadalajara, no México.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
gostaria que constasse em ata o meu voto contrário
na matéria do Código Florestal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Na forma regimental, a sua solicitação será
atendida, Senador Paulo Davim.
Passo a palavra ao Senador Tomás Correia.
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A próxima oradora será a Senadora Kátia Abreu;
após, o Senador José Agripino.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Fora do microfone.) – Excelência, eu estou inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É que o Presidente José Sarney que estava
aqui… V. Exª está inscrito sim, está inscrito. Ele deu a
palavra, porque eles estavam inscritos no andamento
da votação do Código Florestal e ele manteve, porque
são só esses três Senadores. A seguir, estarão aqui:
o senhor, Senador Roberto Requião; o Senador Luiz
Henrique, que estava antes do senhor; Rodrigo Rollemberg e Eduardo Suplicy.
Com a palavra o Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e senhores ouvintes
e telespectadores da TV Senado, queria registrar a
presença nesta Casa, na tribuna de honra, do ilustre
Desembargador do Estado de Rondônia, Gilberto Barbosa, que se faz aqui presente, neste momento, nos
prestigiando nesta Casa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Tomás Correia, desculpe a interrupção.
Apenas para informar também ao Senador Roberto Requião, que é inscrito. Embora esta seja uma
já terminada Ordem do Dia, mas, como o senhor, a
Senadora Kátia e o Senador José Agripino estavam
inscritos para discutir a matéria, o tempo será de 10
minutos para cada um dos Senadores. E, depois, os
outros Senadores terão 20 minutos regimentalmente.
Muito obrigada.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado. V. Exª, não utilizarei este tempo inteiro, porque eu estava inscrito para encaminhar a discussão, e
fizemos um acordo para que eu falasse após a votação
para exatamente liberar os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras que desejassem voltar a seus Estados.
Mas, Srª Presidente, há pouco votávamos – e votamos – o Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2012,
proveniente da Medida Provisória nº 571, do mesmo
ano, que trata do Código Florestal Brasileiro. E agora,
depois de votarmos favoravelmente a esta matéria,
gostaríamos de tecer alguns comentários sobre o setor produtivo de nosso País.
Na verdade, o que se verifica é que parece que
o agronegócio no Brasil virou uma coisa depreciativa.
De repente, ser produtor rural no Brasil é visto com
certo desdém por alguns setores da sociedade. Quero lembrar, Srª Presidente Ana Amélia, no meu Estado de Rondônia – que tenho a honra de representar
neste momento, em substituição do Senador titular
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do mandato, Senador Valdir Raupp –, chamados pela
propaganda oficial, chamados pelo governo da época,
os produtores rurais de todo o País, concentrados nos
grandes centros urbanos, se dirigiram a Rondônia num
chamamento oficial.
Lá chegando, receberam do Incra um pedaço de
terra, uma gleba de terra para trabalharem. A ordem
do Poder Público de então era para que desmatassem
imediatamente a área recebida sob pena de ser tomada de volta. Aquele que desmatasse integralmente
receberia outra área de compensação. Assim foi feita
a nossa colonização.
Chegaram em Rondônia produtores rurais, cidadãos de todo o Brasil oriundos das mais diversas
localidades e para lá se dirigiram. Dizia o Governo que
precisava ocupar a fronteira, que a Amazônia precisava
ser integrada para que não houvesse a sua entrega,
sobretudo aos organismos internacionais.
Para lá se dirigiram brasileiros das mais diversas
localidades do Brasil, chegaram a Rondônia sem estrada, sem saúde, sem condições mínimas de sanidade
e muitos brasileiros que para lá se dirigiram morreram
tragados pela falta de assistência mínima à saúde,
muitos brasileiros ali perderam filhos, perderam entes
queridos na busca e na luta por um pedaço de terra
para trabalharem. Muitos ali desmataram o seu pedaço de terra, Senadora Ana Amélia, com as mãos, com
machado, com foice, não tinham estrada para conduzir
a sua mercadoria, e muitos morreram com febre amarela, com hepatite, com malária, que era endêmica na
minha região. Morreram muitos e muitos morreram ali.
Lembra-me inclusive a história da Madeira-Mamoré. Morreram mais de 20 mil trabalhadores na sua
construção. Não foi diferente na colonização do meu
Estado, porque muitos produtores rurais ali morriam
por falta de assistência do próprio governo da época.
E hoje, esses homens que para lá foram chamados
para transformar o Estado, para desenvolver o Estado, que eram considerados, na época, os heróis da
pátria, os heróis de ontem, Presidente, hoje são delinquentes ambientais, são transgressores da lei do
meio ambiente, e o Governo não quer entender que
hoje esses homens precisam consolidar as áreas que
já estão desmatadas e produzindo.
A grande questão hoje para o nosso Estado, para
o Estado de Rondônia... A lei como está, está mais ou
menos, está razoável, não é o ideal, mas está dentro
do que é possível. O que nós queremos é que sejam
consolidadas as áreas já desmatadas. O que se pretende é fazer com que aqueles cidadãos que foram
chamados pelo governo para ocuparem a Amazônia,
para produzirem alimentos, hoje sejam respeitados
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e as áreas que já desmataram, por determinação do
governo de então, essas áreas sejam consolidadas.
Vejam que o próprio governo federal, através do
Banco da Amazônia, financiava o desmatamento. O
governo federal financiava com juros subsidiados, de
sorte que não há razão, não há motivo para que hoje
esses homens sejam considerados foras da lei, sejam
considerados transgressores ambientais.
Vejam ainda que se hoje o Presidente Juscelino
Kubitschek���������������������������������������������
��������������������������������������������
fosse fazer a capital da República, com certeza não conseguiria fazê-la, porque estaria impedido
pelas leis ambientais; se fosse fazer a 364 – que é da
época de Juscelino também –, com certeza não a faria, porque as leis ambientais não permitiriam. Talvez,
se Pedro Álvares Cabral voltasse ao Brasil, provavelmente não conseguisse fazer nada aqui, porque as
ambientalistas não o deixariam ocupar o nosso País.
De sorte, Srª Presidente, que, hoje, quando votamos a parte que faltava do Código Florestal e que votamos há pouco a favor desta matéria, eu não poderia
deixar de registrar neste momento a nossa preocupação com a questão do produtor rural de Rondônia. É o
pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor.
E aí alguém diz “mas o grande e o médio não precisam”. É como se, neste País, alguém crescer, alguém
ser médio, alguém ser grande, alguém progredir fosse
um crime. É como se fosse proibido alguém crescer
e se desenvolver.
De modo que eu queria trazer aqui esta preocupação do meu Estado, Rondônia, quando se discute a
questão do Código Florestal que, finalmente, hoje votamos, depois de uma batalha, de uma discussão muito
longa, um embate entre ambientalistas e o setor rural.
Mas, hoje, chegou-se a um consenso e votou-se esta
matéria com poucos votos contrários nesta Casa. Foi
praticamente unânime a votação. E é o que foi possível.
Só espero que a Presidenta da República não
vete o que aqui foi votado mais uma vez, que se possa
ter a votação desta matéria como matéria fundamental
para o interesse do nosso Estado.
Srª Presidente, encerrando as minhas palavras e
agradecendo a V. Exª a tolerância, digo que finalmente o Brasil hoje tem um novo Código Florestal. Espero
que possamos aperfeiçoá-lo, melhorá-lo para atender
aos interesses nacionais da produção, daqueles que
trabalham e produzem neste País.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Tomás Correia.
Muitas dessas pessoas a que V. Exª se referiu são
meus conterrâneos do Rio Grande do Sul, do Paraná,
de Santa Catarina, que foram lá para aquele que era
o eldorado nessas condições. E o que se conseguiu
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hoje é a segurança jurídica necessária para dar estabilidade ao País.
Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Sem revisão
da oradora) – Obrigada, Srª Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, é com muita
alegria que venho à tribuna comemorar a votação do
tão esperado Código Florestal brasileiro.
Na verdade, nós contabilizamos 15 anos de luta
pela alteração deste Código, para atualização do Código Florestal, mas, nos últimos três anos e meio, nós
tivemos uma luta mais acirrada, mais forte, um debate
mais aquecido com relação a essa matéria.
Portanto, eu devo confessar que talvez seja um
dos momentos mais importantes da minha carreira
política, como presidente também de uma entidade de
classe, a CNA – Confederação Nacional da Agricultura,
ter certeza de que, a partir de poucos dias da sanção
presidencial, nós teremos novamente segurança jurídica neste País.
Toda lei, em qualquer área, em qualquer setor,
que precisa de um exército para fazer que ela seja
cumprida, é uma lei equivocada. E o Código Florestal
antigo, esse que acaba de ser votado hoje, era uma lei
que precisava de um exército para fazê-la ser cumprida.
Portanto, nós saímos daqui hoje com a votação
de um consenso social. E o que demonstra esse consenso, apesar de eu não estar dizendo que é unanimidade, é o número de votos que essa matéria teve,
uma maioria expressiva, desde a primeira votação
na Câmara, com 410 votos, depois, no Senado, com
quase unanimidade, com apenas dois votos contra;
novamente, agora, na segunda vez, na Câmara, com
uma votação expressiva, e hoje, aqui, praticamente,
se não me engano, com dois, três votos contrários a
essa matéria.
Isso é um consenso social, Srª Presidente, isso
foi o possível. Foi uma bela votação e uma atitude extremamente democrática do Congresso Nacional. Nós
conseguimos levantar todos os Parlamentares, independentemente de partido, se era da base do Governo
ou da Oposição. Passou a ser uma matéria suprapartidária, de interesse do País, e há muitos anos nós não
víamos o Congresso Nacional totalmente mobilizado,
com interesse numa matéria específica como essa.
Por isso, parabenizo todos os colegas Parlamentares, mesmo os que votaram contrariamente à matéria.
É um direito que cada um tem de colocar sua posição.
A democracia é feita assim. Mas, felizmente, as mudanças foram atingidas, nós conseguimos avançar. E
agora, a partir desse consenso social, eu tenho certeza, tenho convicção de que os produtores cumprirão
essa nova legislação.
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Não é mais uma lei imposta, uma lei na marra,
que foi construída apenas por uma caneta, por decretos, por medida provisória congelada, sem passar
pelo Congresso Nacional, uma matéria, um decreto,
uma lei antidemocrática, que mais parecia um decreto do passado.
Quero aqui ressalvar o sofrimento dos produtores rurais. Não gosto de falar do passado, não gosto
de chorar leite derramado, mas eu não estaria sendo
sincera se eu não reconhecesse, se eu aqui não declarasse o sofrimento, o meu reconhecimento do sofrimento de todos os produtores rurais deste País, do
Oiapoque ao Chuí, médios, pequenos, grandes, agricultura familiar, todos, especialmente nos últimos dez
anos. Mais ainda, nos últimos cinco anos. Sofrimento
é pouco, Srª Presidente. Foi muito sofrimento, muita
humilhação, muita agressão, muitas acusações indevidas, injustas, direcionadas aos produtores rurais,
àqueles que fazem uma das melhores agriculturas do
Planeta, uma das maiores, melhores e mais baratas
agriculturas do Planeta.
Mas, a partir de hoje, vamos começar uma nova
fase, vamos esquecer o passado de sofrimento, vamos
cumprir a legislação e continuar mostrando ao Brasil
que é possível fazer essa agricultura de forma sustentável, exemplo para o mundo de produção em menos
de 30% do território nacional, preservação 61%. Eu
desafio qual é o país produtor de alimentos que tem
mais do que 30% de preservação ambiental da sua
mata e dos seus biomas originais, dos seus biomas
nativos que não sejam plantas exóticas plantadas para
fim comercial.
Também quero aqui destacar alguns pontos importantes que nós aprovamos, que avançamos nesse
momento, como, por exemplo, o ponto número um, um
dos mais importantes na votação desse código, o cômputo da reserva legal e da APP. Antes, nós tínhamos que
ter, em alguns lugares do País, 20% de reserva legal
ou 35% ou 80% de reserva legal mais a margem do
rio. Tínhamos dezenas, centenas de produtores rurais
que ficavam devendo terras porque o somatório das
duas áreas consumia toda a sua propriedade. Agora,
se a reserva é 35% é somada a reserva legal e a APP.
Com relação às multas, hoje, será possível que
aqueles que desmataram antes de 2008 e que aderirem ao PRA – Programa de Reforma Agrária e ao
CAR – Cadastramento Ambiental Rural terão as suas
multas suspensas; os produtores vão recuperar o dano
cometido e as multas serão transformadas em serviços ambientais. Quero lembrar que a multa, no caso
ambiental, é para corrigir o dano cometido e não para
arrecadar dinheiro, porque o Ministério de Meio Ambiente, o Ibama não é órgão arrecadatório, não é Re-
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ceita Federal, não é Secretaria de Fazenda. Portanto,
o objetivo foi atingido. Se nós estamos recompondo,
reconhecendo o erro e o recuperando, a continuidade
da multa, como alguns queriam, significa muito mais
um componente ideológico de castigo aos produtores
rurais deste País.
Também com relação aos pequenos agricultores até 4 módulos, a isenção da reserva legal, a não
exigência de recompor reserva legal, desde de que já
tenha desmatado antes de 2008.
A margem de rio, que antes variava entre 30 até
500 metros, invadindo pequenas propriedades, que
correspondem a 86% das propriedades do País, inviabilizava as propriedades, muitos assentamentos da reforma agrária, muitos produtores da agricultura familiar
ou agricultores pequenos de larga escala, agricultores
comerciais, também médios produtores.
Portanto, essa escadinha, como tem sido chamada pela imprensa, que foi aperfeiçoada pela Presidência da República por meio da Medida Provisória,
hoje varia, para os pequenos produtores, com rio até
10 metros, de 5 metros até 15.
A alteração que fizemos na Comissão, e eu fui
autora da emenda naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade. Quase que perdíamos
toda a votação, todo o trabalho de três anos e meio,
quando as duas partes não queriam arredar pé em
direção a um consenso. A ideia de estender a média
propriedade, que legalmente já é de 4 a 15 módulos,
foi a maneira que encontramos para votar aquela matéria naquele momento. Não era mais nem o mérito até
15 metros, era uma forma de acharmos o consenso e
não perdermos o trabalho desses anos todos. Portanto,
não houve alteração.
Se a Presidente da República colocou na Medida Provisória uma escadinha de 0 a 2 módulos com 5
metros de APP, de 2 a 4 módulos com 10 metros de
APP; ela colocou 4 a 10 módulos com 15 de APP. A
única alteração é que chegamos até 15 módulos, Senador Moka. Chegamos até 15 módulos, que é o tamanho exato da média propriedade, e tivemos o apoio
do Senador Moka.
Concederei o aparte a V. Exª, que teve um papel
importantíssimo. Mato Grosso do Sul está de parabéns!
O Senador Moka foi um grande articulador, foi um apaziguador das situações, sempre procurando consenso.
V. Exª e, principalmente, o seu Estado, Senador Moka,
estão de parabéns pelo seu trabalho.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senadora Kátia Abreu, na verdade, vim ao plenário para
parabenizar o trabalho de V. Exª. V. Exª já relatou aqui,
mas quero lhe fazer justiça. Realmente, V. Exª, na última
hora, colocou a questão da média propriedade, que,
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lamentavelmente, era de 4 a 10 módulos e quebrava
a média propriedade, porque a média propriedade vai
de 4 a 15 módulos. Aquela sugestão, a emenda de V.
Exª foi possível e houve um texto aprovado por unanimidade na Comissão Mista. Foi para o plenário da
Câmara, foi votado lá, e aqui foi votado também. Acho
que esse é o texto que foi possível ser votado. Quero
parabenizar V. Exª pelo trabalho. Tenho certeza de que
muitas coisas ainda serão discutidas sobre o Código
Florestal, mas neste momento acho que definimos um
ciclo. Torço para que a Presidente Dilma sancione esse
texto. A partir daí, nos próximos anos, vamos ver, na
prática, o texto que nós aprovamos aqui. O Congresso
fez a sua parte, votou o texto, agora Sua Excelência,
a Presidente da República, tem a prerrogativa de vetar ou não. Torço para que Sua Excelência sancione o
texto na íntegra. Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada,
Senador Moka. Mais uma vez, parabéns! Obrigada
por tudo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora, no encaminhamento dessa matéria, o
Presidente Sarney definiu dez minutos. Como o aparte
do Senador Moka consumiu dois minutos, darei mais
dois minutos de acréscimo em função do aparte.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada,
Presidente, Senadora Ana Amélia. V. Exª também teve
um papel importantíssimo nesse processo do Código
Florestal, desempenhando seu papel pelo Brasil, especialmente pelo Rio Grande do Sul, que era um dos
Estados mais prejudicados com relação às áreas de
várzea. Setenta por cento do arroz consumido neste
País é produzido nas várzeas do Rio Grande. Alguns
ambientalistas radicais queriam que todo esse arroz
fosse extirpado para voltarmos ao status quo de cem,
cento e tantos anos atrás. V. Exª teve um papel importantíssimo na defesa do seu Estado e do bioma do
Rio Grande do Sul.
Agora, pretendo ser breve. Poderíamos aqui falar
de outros avanços, mas vamos fazer tudo isso por escrito, após a sanção presidencial, para distribuir, por todo
o País, os ganhos que obtivemos com essa votação.
Gostaria, ainda, de permanecer nesse item que a
imprensa divulgou, de que a Presidente poderia não ter
ficado satisfeita com essa modificação de minha autoria.
Como disse o Senador Moka, naquele momento não
havia alternativa. Devo reconhecer que, com relação
à pequena propriedade, a Presidente Dilma melhorou
bem para os pequenos produtores e até para os médios, para a metade dos médios.
A única alteração que foi feita é que complementamos os médios até o seu tamanho total. É uma minoria de produtores rurais neste País. Foi um momento
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político decisivo naquela hora. Repito, não era o mérito
técnico da situação, mas, se nós não encontrássemos
uma alternativa naquele momento, a Comissão iria cair
e íamos perder todo o nosso trabalho.
Mas estou confiante. As notícias que nós temos
são as de que a Presidente Dilma se dedicou a essa
matéria, se debruçou, junto com a Embrapa, com a Ministra Izabella, com a Agência Nacional de Águas, com
técnicos da maior categoria e com a ajuda da Ministra
Gleisi Hoffmann, do Ministro Mendes Ribeiro e da Ministra Izabella. Quando eles observarem que são tão
poucas propriedades que foram ampliadas com essa
escada de 15 metros, apenas pouquíssimas propriedades, concluirão que não vale a pena abrirmos toda
uma discussão, gerando mais insegurança jurídica e
mais conflito na Câmara dos Deputados, onde temos
Deputados guerreiros, trabalhadores, que têm todo o
seu mérito, mas que não estão satisfeitos com a votação que ainda teve.
Isso vai gerar mais polêmica, mais dificuldades
e mais intranquilidade.
Estou confiante de que o convencimento poderá
chegar à Presidente e nós encerrarmos essa matéria
para levarmos o agronegócio adiante, para levarmos o
Brasil adiante, para que esta discussão seja do passado. E que, para adiante, possamos observar a questão
ambiental de forma madura, equilibrada, considerando
e afirmando todos os dias a importância de se produzir
e preservar ao mesmo tempo.
Os dois caminhos são possíveis, e o Brasil tem
dado exemplo para isso.
Encerro, Srª Presidente, dizendo ao Brasil e aos
nossos colegas Senadores que posso não ter ficado
100% atendida como produtora rural...
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – ...mas fiquei 1.000% atendida como cidadã brasileira, porque
foi votado, um marco regulatório existe. Bem ou mal,
aqueles que ficaram intranquilos, que não estão satisfeitos com alguns itens, saberão o que fazer. Nada
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é mais precioso do que uma norma clara, do que uma
regra transparente que proporcione que os produtores
saibam o que fazer: “Onde estou? Qual é a minha tarefa? Qual é o meu rumo? Qual é a minha obrigação?”
Isso não tem preço!
Nós ganhamos muito com esse novo marco, com
essa nova fase e com os ganhos enormes que nós tivemos nessa primeira modificação.
O tempo dirá se erramos ou se acertamos. E, se
tivermos errado em algum ponto, nada é maior do que
a humildade do reconhecimento do erro e voltarmos
atrás ou andarmos adiante, para fazermos as modificações necessárias e úteis para a sociedade brasileira.
Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento a Senadora Kátia Abreu, que
representa, nesta Casa, toda a produção rural brasileira e manifesta sua posição nesta relevante matéria,
complexa, claro, mas que só com a boa negociação e
com os entendimentos foi possível, envolvendo não só
o Legislativo, mas também o Poder Executivo, através
da Presidenta Dilma Rousseff.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Antes de convidar o Senador Roberto Requião
para fazer uso da palavra, a Presidência designa os
Senadores José Pimentel e Anibal Diniz, como titulares, em substituição aos Senadores Inácio Arruda e
Eduardo Lopes; e os Senadores Angela Portela, Ana
Rita, Assis Gurgacz e Eduardo Lopes, como suplentes, em substituição aos Senadores Pedro Taques,
Wellington Dias, Antonio Carlos Valadares e Lindbergh Farias, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 580, de 2012,
conforme o Ofício nº 121, de 2012, da Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência designa a Senadora Ana Rita, como
titular, em substituição ao Senador Walter Pinheiro,
que passa à condição de suplente, na Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
574, de 2012, conforme o Ofício nº 117, de 2012, da

Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no
Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Wilder Moraes,
como membro titular, em substituição ao Senador Clovis Fecury, e o Senador Clovis Fecury, como membro
suplente, para integrarem a Comissão Mista Especial
destinada a elaborar, em 60 dias, os projetos de lei

necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na Emenda Constitucional
nº 69, de 2012, nos termos do Ofício nº 50/2012, da
Liderança do DEM no Senado Federal.

É o seguinte o Ofício:

É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Difícil para mim, Presidente,
entender como o Estado pode ser considerado prejudicado quando o meio ambiente é preservado e como
empresas rurais podem ser consideradas beneficiadas
quando o meio ambiente é devastado.
Por isso, o meu voto foi contrário ao Código Florestal. Foi um voto a favor do futuro do País, a favor da
preservação das águas. E eu sou capaz, no entanto, de
considerar o discurso do Senador Tomás, que alertava
que, em determinado momento da nossa história, os
agricultores que receberam terras em regiões de abertura do País eram conclamados à devastação, assim
como no Paraná nós tivemos o ProVárzea, para liquidar toda a possibilidade de manutenção das várzeas.
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Mas o Código é um erro, e eu, com o meu voto,
quis dizer à Presidenta Dilma que essa unanimidade
não existiu, e achei que seria uma deslealdade de
minha parte votar favoravelmente para ficar com uma
maioria eventual, esperando que a Presidenta assumisse o ônus do veto daquilo que ela tem reiteradamente
dito que não aceita.
Mas não foi esse o motivo pelo qual eu pretendi
ocupar a tribuna hoje. É outro. Eu não costumo, Senador Tomás, assinar manifestos, abaixo-assinados ou
participar de correntes dentro dos partidos. Mas quero
registrar aqui minha solidariedade ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, por duas vezes Presidente do Brasil. Diante de tanto oportunismo, irresponsabilidade, ciumeira e ressentimento, não é possível que se cale, que
se furte a um gesto de companheirismo em direção ao
Presidente Lula. Sim, de companheirismo, que pouco
se me dá o deboche do sociólogo, do famoso sociólogo.
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A oposição não perdoa e jamais desculpará a ascensão do retirante nordestino à Presidência da República. A ascensão do metalúrgico talvez ela aceitasse,
mas não a do pau de arara. Este não. Uma ressalva:
quando digo oposição, o que menos conta são os partidos da minoria. O que mais conta, o que pesa mesmo,
o que é significante é a mídia, aquele seleto grupo de
dez jornais, televisões, revistas, rádios, que consomem
mais de 80% das verbas estatais em propaganda. Aquele
finíssimo, distintíssimo grupo de meios de comunicação
que está fazendo, de fato, a posição oposicionista deste
País, já que a oposição está profundamente fragilizada,
como resumiu, com sinceridade e desenvoltura de quem
sabe e manda, a Srª Maria Judith Brito, presidente da
Associação Nacional de Jornais.
Esse conjunto de articulistas e blogueiros desfrutáveis, que fazem posição oposicionista nos meios
de comunicação, usa uma entrevista que não houve
para, mais uma vez, tentar indigitar o ex-Presidente.
Primeiro, tivemos o famosíssimo grampo sem áudio.
Mais hilário ainda: a transcrição do áudio inexistente
mostrava-se extremamente favorável aos grampeados.
Um grampo a favor e sem áudio, lembram? Houve até
quem quisesse o impeachment de Lula pelo grampo
sem áudio e a favor dos grampeados. Houve até quem
ameaçasse bater no Presidente.
Agora, esse mesmo conjunto de jornais, rádios, televisões e revistas, esses mesmos patéticos articulistas e
blogueiros querem que se processe o ex-Presidente. Não
me expresso bem: não querem exatamente processá-lo; querem condená-lo, pois, como a Rainha de Copas,
de Lewis Carroll, primeiro a forca, depois o julgamento.
Recomendaria a V. Exªs que tapassem o nariz,
não fizessem conta dos solecismos, da pobreza vocabular, das ofensas à regência verbal e lessem o que
escreve esse exclusivíssimo clube de eternos vigilantes. Os mais velhos de nós, os que acompanharam o
dia a dia do País antes do golpe de 64 vão encontrar
assustadores pontos de contato entre o jornalismo e o
colunismo político daquela época com o jornalismo e o
colunismo político dos nossos dias, dos dias de hoje.
Embora, diga-se, os corvos de outrora crocitassem com
mais elegância que os corvos grasnadores de agora.
Fui governador do Paraná nos oito anos em que
Lula presidiu o Brasil. Por diversas vezes, inúmeras
vezes, manifestei discordância com a forma de S. Exª
governar, com suas decisões e com suas indecisões,
especialmente em relação à política econômica, à submissão do País ao capitalismo financeiro, à submissão
do País aos rentistas.
Mas havia um Meireles no meio do caminho. No
meio do caminho, para gáudio da oposição e para a
desgraça do País, havia um Meireles.
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É verdade que Lula acendeu uma vela também
para os pobres. E não foi pouco o que ele fez. É preciso
ter entranhados na alma o preconceito, a insensibilidade
e a impiedade de nossas elites para não se louvar o que
ele fez pela nossa gente humilde. Na verdade, no fundo
da alma escravocrata de nossas elites, mora o despeito
com a atenção dada aos mais pobres pelo Presidente
Lula. Apenas corações empedrados por privilégios de
classe, apenas almas endurecidas pelos séculos e séculos de mandonismo, de autoritarismo, de prepotência e de desprezo pelos trabalhadores podem explicar
esse combate contínuo aos programas de inclusão das
camadas mais pobres dos brasileiros ao maravilhoso
mundo do consumo de três refeições ao dia.
A oposição – somem-se sempre a mídia com a
minoria, mas o comando é da mídia – também não
perdoa Lula porque ele sempre a surpreendeu, frustrou as suas apostas, fez com que ela quebrasse a
cara seguidamente.
Foi assim em 2002, quando ele se elegeu; foi assim em 2006, quando se reelegeu; foi assim na crise
de 2008, quando ele não seguiu as receitas daqueles
gênios que quebraram o Brasil três vezes, entre 1995 e
2002, e impediu que a crise financeira mundial levasse
também o nosso País de roldão. E, finalmente, foi assim em 2010, quando elegeu Dilma como sucessora.
O desempenho da oposição – isto é, mídia e minoria, sob o comando da mídia – na crise de 2008 foi
impagável. Caso alguém queira se divertir ou se distrair,
é só acessar um vídeo que corre aí pela Internet com
uma seleção de opiniões dos economistas preferidos
dos telejornais, de hoje e de ontem, todos recomendando a Lula rigor fiscal extremo, austeridade e ascetismo dos padres do deserto, corte nos gastos sociais,
cortes nos investimentos, elevação dos juros, elevação
do depósito compulsório, congelamento do salário mínimo, contenção dos reajustes salariais, flexibilização
das leis trabalhistas, diminuindo, logicamente, o direito
dos assalariados. Enfim, recomendavam, como sempre aconselham, atar os trabalhadores ao pelourinho,
tirar-lhes o couro, para que os bancos, os rentistas, o
capital vadio restassem incólumes, e seus privilégios
restassem regiamente protegidos. Receitavam para o
Brasil o que a troica da União Europeia envia goela
abaixo da Grécia, da Espanha, da Itália e de Portugal.
Lula não fez nada do que aqueles doutores prescreviam. Em um dos vídeos, um desses sapientíssimos
senhores ridicularizavam os conhecimentos macroeconômicos do Presidente, prevendo que o “populismo” e o
“espontaneísmo” de Lula levariam o País ao desastre.
Pois é. A acusação mais frequente que se fazia e que se
faz a Lula é a de ser populista. A mesmíssima acusação
feita a Getúlio, quando criou a Consolidação da Leis do
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Trabalho, o salário mínimo, as férias e descanso remunerados, a Previdência Social. A mesmíssima acusação
feita a João Goulart, quando deu aumento de 100% ao
salário mínimo, ou quando sancionou lei instituindo o décimo terceiro salário, ou quando criou a Sunab, ou quando
desencadeou a campanha das reformas. A mesmíssima
acusação feita a Juscelino, quando ele decidiu enfrentar
o Fundo Monetário Internacional e suas infamantes condições para liberação de financiamento.
Qualquer coisa que beneficie os trabalhadores,
que dê um sopro de vida e de esperança aos mais
pobres, que compense minimamente os deserdados
e humilhados, qualquer coisa, por modesta que seja,
que cutuque os privilégios da casa grande, qualquer
coisa é imediatamente classificada como “populismo”.
Outra coisa que a oposição não perdoa em Lula é
sua projeção internacional. Quanto ciúme, meu Deus!
Quanto despeito! Quanta dor de cotovelo! A nossa bem
postada e sempre crispadinha elite jamais aceitou ver
o País representado por um pau de arara, ainda mais
que não fala inglês, Senador Tomás. O Lula não fala
inglês! Que horror! Que barbaridade!
Divergi de Lula inúmeras vezes, quase sempre
em relação à economia. Com a popularidade que tinha, com o respeito que conquistara, com a força de
seu carisma, poderia ter feito movimentos consistentes
que nos levassem a romper com os fundamentos liberais que orientavam e orientam, ainda hoje, a política
econômica brasileira.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Requião
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– E que mantinham e mantêm o País dependente,
atrasado, em processo veloz de desindustrialização.
Pior, Senador Rollemberg: as circunstâncias favoráveis do comércio mundial valorizaram ainda mais o nosso papel de produtores e exportadores de commodities,
criando uma zona de conforto que desarmou os ânimos e
enfraqueceu os discursos de quem lutava por mudanças.
Outra divergência que me agastou com Lula foi
em relação à mídia. Era mais do que claro que a lua
de mel inicial com a chamada grande imprensa seria
sucedida pela mais impiedosa – em se tratando de um
pau de arara –, pela mais desrespeitosa oposição. Em
breve tempo, Senador Rollemberg, as sete irmãs que
dominam a opinião pública nacional cobrariam caro,
caríssimo, o período em que foram obrigadas a engolir
o sapo barbudo. O troco viria na primeira crise.
Conversei sobre isso com o Presidente, que procurou me aquietar e recomendou-me que falasse com
um dos seus ministros que, segundo ele, cuidava desse
assunto. E o Ministro me disse: “Por que criar um sistema público de comunicação, por que apoiar as rádios
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e a imprensa regional, se temos a nossa televisão?” O
Ministro me falava da Rede Globo. “A Globo é a nossa televisão”, disse-me o então poderoso e esfuziante
Ministro. Pois é. A televisão do governo.
Quando busco paralelo entre esta campanha de
tentativa de destruição de Lula e as campanhas de destruição de Getúlio e Jango, não posso deixar de notar
que eles, pelo menos, tinham um jornal de circulação
nacional e uma rádio pública também de alcance nacional para defendê-los. Hoje, o que temos?
E o que entristece é que esta campanha atinge Lula
quando ele se encontra duplamente fragilizado: fragilizado
pela doença que lhe rouba um de seus dons mais notáveis,
a sua voz, a sua palavra, o seu poder de comunicação;
e fragilizado pelo espetáculo midiático em que se transformou o julgamento do tal mensalão. Se algum respeito,
alguma condescendência ainda havia para com esse pau
de arara, foi tudo pelo ralo, pelo esgoto em que costumam
chafurdar historicamente os nossos meios de comunicação.
Não sejamos ingênuos de pedir ou exigir compostura da mídia. Não faz parte de seus usos e costumes.
Sua impiedade, sua crueldade programada pelos interesses de classe não estabelece limite algum. Não é
apenas o ex-Presidente que é desrespeitado de forma
baixa, grosseira; a Presidente Dilma também. Por vários dias, a nossa gloriosa grande mídia deu enorme
destaque às peripécias de uma pobre mulher, certamente drogada, certamente alcoolizada, certamente
deficiente mental, que teria tentado invadir o Palácio do
Planalto, dizendo-se marido da Presidenta. Sem qualquer pudor, sem o menor traço de respeito humano, a
Folha de S.Paulo, especialmente, transformou a infeliz
em personagem, em celebridade; chegou até mesmo
a destacar um repórter para entrevistar a mãe da tal
mulher. Meu Deus! É a absoluta falta de escrúpulos.
Às vésperas do golpe de 64, Senador Rollemberg,
o desrespeito da grande mídia para com o Presidente
João Goulart e sua mulher, Maria Thereza, chegou ao
ponto de o mais famoso colunista social da época publicar uma nota dizendo que, na granja do torto, florescia
uma trepadeira – torto como referência ao defeito físico
do Presidente; trepadeira como referência insidiosa,
safada e caluniosa à então Primeira-Dama do País.
Alguma diferença entre um desrespeito e outro,
entre o que fizeram com o Jango e o que fazem agora
com a Presidenta Dilma? Não. Esse tipo de baixeza
não se vê quando os Presidentes são do agrado da
grande mídia, quando os Presidentes frequentam os
mesmos clubes que os nossos guardiões de bons costumes, nem que tenham, supostamente, filhos fora do
casamento ‑ disso a mídia acha uma baixeza tratar e,
na verdade, é uma baixeza tão grande quanto o trata-
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mento a que submetem a nossa Presidente Dilma e o
ex-Presidente Lula em toda e qualquer oportunidade.
Concedo um aparte ao Senador Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Roberto Requião, a população brasileira já reconheceu e reconhece no Presidente Lula uma grande
liderança, sem dúvida alguma a maior liderança dos últimos anos, da história recente. E eu não tenho dúvida de
que o Presidente Lula está para o Brasil e estará para a
história do Brasil como estão hoje o ex-Presidente Getúlio
Vargas e o ex-Presidente Juscelino Kubitschek, cada um
por uma característica diferente: o Presidente Getúlio por
toda a legislação trabalhista, pela transição que fez de um
Brasil rural para um Brasil urbano; o Presidente JK pela
construção de Brasília, pelo processo de interiorização
e de modernização do Brasil; e o Presidente Lula por ter
consolidado a estabilidade econômica, por ter retomado
o desenvolvimento e por ter realizado os maiores programas sociais da história deste País. Parecia inacreditável,
mas o Brasil conseguiu aliar, nos anos do Presidente Lula,
crescimento econômico com redução da pobreza, redução
das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, ampliação do emprego formal, com mais de dez
milhões de empregos formais criados no Brasil, ampliação
do acesso à universidade, expansão do ensino superior no
Brasil, expansão do ensino técnico e tecnológico. Logo o
Presidente Lula, que não teve a oportunidade de estudar,
como vários outros Presidentes do Brasil, foi o que mais
se sensibilizou pela necessidade de ampliação do ensino
superior e do ensino técnico e tecnológico no nosso País.
O Presidente Lula também alçou o Brasil a uma posição
de respeito internacional. O Brasil se transformou num
grande protagonista internacional e alguns programas
sociais, como o Bolsa Família, se transformaram em referência mundial. Portanto, o Presidente Lula é reconhecido
pelo povo brasileiro como uma grande liderança. Ele tem
uma contribuição enorme ainda a dar para o processo
democrático, até mesmo para a própria consolidação da
democracia no nosso País, que permite uma imprensa
livre, o que é extremamente positivo. Nós estamos vivendo um momento em que as instituições, todas elas, estão
funcionando plenamente, com os poderes atuando de forma independente, plenamente. Portanto, quero fazer aqui
o registro do meu reconhecimento do papel do Presidente
Lula como grande liderança que fez com que mais de 40
milhões de brasileiros deixassem a condição de miséria, a
condição de muita dificuldade nas suas vidas para ingressar numa nova classe média. População brasileira, hoje,
tem novos horizontes, novos horizontes de esperança,
graças à atuação do Presidente Lula, que viveu e sofreu
na pele todas as dificuldades, todas as agruras que uma
pessoa pobre deste País vive. E isso o moldou e deu-lhe
uma sensibilidade que foi, realmente, formidável para per-
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mitir a ele fazer o governo que fez. Gostaria de fazer esse
registro em nome do Partido Socialista Brasileiro.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senador Rollemberg, eu acho que só um verdadeiro idiota pode considerar o Presidente Lula imune a
defeitos e erros, mas só outro idiota pode negar o reconhecimento das qualidades do Lula como líder e
como Presidente do País, principalmente em relação
ao Brasil nação e aos interesses do seu povo.
Muito longe de mim assumir, por exemplo, Senador Tomás, a defesa dos responsáveis por desvio de
dinheiro público, de todos os partidos – como sabemos
nós, aqui, no Congresso –, do PSDB, do PT, da Base do
governo Lula... Uma prática rigorosa e absolutamente
imoral. Mas eu, na condição de Senador, representando,
aqui, o Paraná, não vou me furtar a dizer que me assusta ver um juiz de instrução votando num julgamento
colegiado, que me assusta ver um juiz, num julgamento
colegiado, dizer que não se submete ao Direito positivo, porque se reporta a princípios maiores do Direito,
que provavelmente são só dele, particularmente dele.
O Direito, Senador Tomás, tem que evoluir. Os erros, os códigos e as leis têm que ser mudados, mas eles
não podem ser mudados ao alvedrio de um juiz. Eles
têm que ser mudados na legislação, discutidos e votados
no Congresso Nacional. Senão, aonde vamos parar?
Seguramente, muitas pessoas que hoje festejam
a influência pesada da imprensa no Supremo Tribunal
Federal vão lamentar amanhã algumas violências feitas ao Estado de direito, a explosão do próprio Direito
pelo julgamento de uma causa. É a volta do cipó de
aroeira no lombo de quem mandou dar.
Nós temos que abrir os olhos para tudo que está
acontecendo. Julgamento firme e duro, sim; mas não a
condenação de um partido político, de um movimento
popular ou de um Presidente da República – não pelo
tribunal, mas pela força da imprensa, do establishment
conservador do Brasil.
Nós devemos, sim, nos preocupar com isso. E
eu, que sou da Base do Governo, esperava veementes pronunciamentos do Partido dos Trabalhadores e
das Lideranças do Governo aqui, no plenário. Vi um
pronunciamento bom do Senador Jorge Viana e não
vi mais nada. Então, resolvi preencher essa lacuna,
deixando aqui, com toda a clareza, a minha opinião.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Como não, Senador Suplicy?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro
Senador Roberto Requião, os Senadores Tomás Correia,
Rodrigo Rollemberg e eu testemunhamos hoje, com a
presença muito especial da Srª Maristela, sua senhora
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– e acredito que, para V. Exª, é como se fosse o plenário
cheio, em que pese o final da tarde, pela presença da
pessoa que tem sido o seu amparo, muitas vezes guia e
conselheira ‑, um dia em que V. Exª traz aqui uma palavra de extraordinária força e coragem em defesa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidenta Dilma
Rousseff, que, ao longo desses últimos 10 anos, contribuíram extraordinariamente para que a nossa Nação se
elevasse aos olhos do mundo por aquilo que tem sido
realizado, ao combinar os objetivos de sustentabilidade
com realização de justiça, conforme, há pouco ainda, o
Senador Rodrigo Rollemberg ressaltou. Felizmente, ao
longo dos últimos 10 anos, nós temos tido um período
em que a combinação do crescimento econômico... Ainda que algumas vezes atingidos pela crise internacional,
conseguimos combinar o crescimento com a diminuição
do Coeficiente de Gini, que diminuiu de 0,59, aproximadamente, em 2002, para hoje 0,519, o que nos coloca
ainda em 15º lugar entre os países mais desiguais do
mundo, mas já deixamos de estar entre os três primeiros.
Cumprimento V. Exª por estar aqui dizendo o quanto a
mídia tem tratado o Presidente Lula, a Presidenta Dilma
e seus governos com um viés de desequilíbrio, sempre
procurando mostrar fatos além da conta, como V. Exª muito bem ressaltou. Eu quero aqui inclusive cumprimentar
pessoas como Oscar Niemeyer, Luiz Carlos Barreto, Luiz
Carlos Bresser-Pereira, Jorge Mautner, Bruno Barreto,
Tizuka Yamasaki, Flora Gil, Alceu Valença e outros que
estão assinando um manifesto que guarda muita relação
com aquilo que V. Exª acaba de pronunciar. O Prof. Luiz
Carlos Bresser-Pereira, que apoiou o texto, observa que
se trata de um manifesto que fala de como se aplicam os
princípios do Direito em geral que precisam ser seguidos
e com os quais ele está de pleno acordo. Embora não
seja especialista, ele avalia que certos princípios estão
sendo revistos e, como cidadão, lhe preocupa muito a situação em julgamento no Supremo Tribunal Federal e em
outros fóruns no futuro, porque avalia que no julgamento
parece estar havendo um envolvimento emocional muito
grande, que inclusive pode dificultar a decisão dos juízes.
Esperemos que os Ministros, que, em grande maioria,
foram designados pelo Presidente Lula e pela Presidenta
Dilma, possam agir com toda a isenção e com equilíbrio
e que possam as palavras de V. Exª contribuir para que
haja efetiva isenção. Ainda no seu pronunciamento, por
ocasião da votação do Código Florestal hoje, V. Exª fez
referência ao pronunciamento da querida Presidenta
Dilma Rousseff na ONU, no dia de hoje. Eu até quero
aqui, na hora em que eu tiver oportunidade de falar, ler
esse importante pronunciamento em que ela observa
como... E sua voz certamente está repercutindo por todo
o mundo, inclusive nos esforços de paz, ali nos lugares
onde tem havido muita violência, muita guerra, seja ali

Quarta-feira 26

571

50425

na Síria, seja entre Palestina e Israel, inclusive fazendo
apelos como aos Estados Unidos da América para que
logo encerre mais de 50 anos de bloqueio, embargo contra
Cuba. Tenha certeza de que a voz da Presidenta sobre
os mais diversos assuntos de que ela tratou hoje – inclusive sobre a questão das florestas, do clima, do meio
ambiente –, terão grande peso e V. Exª aqui reitera em
seu pronunciamento as fortes razões que há para que
a voz da Presidenta Dilma seja ouvida com muito peso,
em decorrência daquilo que foi o trabalho do Presidente
Lula ao longo de seus oito anos de mandato. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Sr. Presidente, agradeço pela tolerância do tempo.
Para encerrar efetivamente, eu gostaria que o
Congresso Nacional, que o Senado da República se
manifestassem às instituições que acabam refletindo
a opinião publicada. Um amigo me telefonava, ontem,
dizendo: “Senador, observe que no site [não sei se no
site de alguns Ministros ou no site do próprio Supremo Tribunal Federal] há um capítulo da repercussão
na mídia do comportamento do Supremo Tribunal, o
que é absolutamente inadmissível, a repercussão na
opinião publicada”; que nós tomássemos uma posição
de dureza contra a corrupção, que isso nos levasse de
uma vez por todas ao financiamento público e limitado
de campanhas eleitorais, mas que disséssemos, como
dizia a Claretta Petacci ao Mussolini quando ele saía da
linha na Itália: “Não nos venham de borzeguins ao leito.”
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 858, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a retirada definitiva do Requerimento n° 826/2012, de minha autoria,
através do qual solicitei autorização para ausentar-me
dos trabalhos da Casa, no período de 9 a 20 de outubro
do corrente ano, para participar da COP 11 – Décima-primeira sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, que acontecerá no período de 8 a 19 de outubro dc 2012, em Hyderab, Índia.
Esclareço que a solicitação de retirada do pedido se
deve à necessidade da minha presença no Senado Federal
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no período referido, por ter sido designado Relator da Medida Provisória n° 575, de 2012. – Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Há sobre a mesa requerimento da Co-
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missão de Reforma do Código Penal Brasileiro, solicitando que seja duplicado o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 236, de
2012, que reforma o Código Penal.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o presente requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento nº 858,
de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando a retirada definitiva do Requerimento nº 826, de 2012, de
sua autoria, que solicitava autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 9 a 20 de
outubro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, pelo prazo de vinte minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei
breve. Apenas para registrar um tema de interesse local.
Quero fazer hoje um apelo pelas águas do Distrito
Federal, que hoje abastece cursos d’águas que compõem
as três mais importantes bacias hidrográficas brasileiras.
Refiro-me aqui não só ao privilégio de o Distrito
Federal ser um verdadeiro berço das águas do País,
com diversos pequenos mananciais, mas à responsabilidade que isso implica não só para a população
de Brasília, como para o Governo do Distrito Federal.
O primeiro dado assustador, Sr. Presidente, é o
aumento do número de notificações feitas pela Caesb
por derramamento irregular de esgoto no Lago Paranoá
e nos mananciais do Distrito Federal. Para se ter uma
ideia da gravidade da situação, em 2010 foram realizadas pouco mais de 1.500 notificações. Já em 2011,
este índice quadruplicou, subindo para mais de seis mil
notificações. E apenas nos seis primeiros meses deste
ano já temos 3.500 notificações, valor que ultrapassa
pela metade o índice do último ano. Obviamente, esta
evolução pode indicar, por um lado, que a fiscalização
está maior, mas, por outro lado, mostra a gravidade
do problema, o preocupante cenário da situação das
águas aqui no Distrito Federal.
Desde o início do mês, o jornal DFTV – da TV
Globo – vem realizando uma série de expedições no
Lago Paranoá para analisar a qualidade da água com
um aparelho de medição desenvolvido pelo Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) – inclusive, o mesmo
equipamento utilizado pela TV Globo na medição de
poluição do Rio Tietê.
Por mais que as medições do flutuador sejam mais
de cunho qualitativo e educacional, funcionando mesmo
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como um importante gancho de mobilização dos brasilienses e das instâncias fiscalizadoras, e que o mapeamento científico da qualidade da água envolve muitos
outros parâmetros, séries temporais e uma metodologia
mais rigorosa, é muito importante o que está sendo feito.
De qualquer forma, ele foi um eficiente gancho
para despertar a população de Brasília para o tema e
para a urgência de se realizar uma forte campanha de
conscientização do uso do Lago, um dos mais belos
cartões postais e atrações da cidade e um de nossos
maiores símbolos de superação.
Foram detectados, pelo flutuador, problemas em
áreas de clubes e mansões, com dois resultados preocupantes de indícios de esgotos clandestinos próximos
à Ponte do Bragueto, vindos de um posto de gasolina,
de uma academia e de um shopping da Asa Norte. Além
disso, identificou o despejo a céu aberto no Setor de
Clubes Norte e indícios de ligações clandestinas no
Setor de Clubes Sul. As imagens mostradas pelo telejornal são preocupantes: encontraram até carcaças de
carros velhos, já conhecidos pelos mergulhadores que
frequentam o Lago, além de diversos outros objetos.
Segundo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa),
o número de áreas de derramamento de esgoto no
Lago ultrapassou 200, e não há como calcular a vazão destas redes e sua contribuição para a poluição
do espelho d’água. Com o rebaixamento do nível do
Lago – realizado anualmente para limpeza do Lago –
em função da seca, ficaram visíveis diversas saídas
do sistema de drenagem de águas pluviais. De acordo
com a Adasa, das 173 saídas, 156 traziam esgotos
domésticos e outros dejetos.
E acrescento que ainda existe a poluição difusa, que
é aquela que não vem de uma fonte pontual, visível. É a
difusão que leva agrotóxicos, espalhados em uma grande
área agrícola por meio da chuva, além dos óleos e combustíveis das lanchas, que precisam passar por constante
manutenção e fiscalização, até mesmo pelo aumento de
acidentes nos últimos meses no Lago Paranoá.
No entanto, o maior problema hoje enfrentado
pelo Lago Paranoá não é a poluição, mas o assoreamento. Embora seja mesmo chocante ver as bocas
despejando esgotos no Paranoá, o Lago é um exemplo único no mundo de reservatório urbano, em região
tropical, que foi recuperado para o uso da população.
Nos últimos 30 anos, foram investidos mais de
R$1 bilhão na bacia do lago, transformando um reservatório altamente poluído em um balneário com água
de boa qualidade. As medidas de diversos parâmetros
feitas pela Caesb mostram que 94% da superfície do
Lago podem ser usadas para esporte e lazer.
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Pode-se dizer que o assoreamento é o maior problema enfrentado hoje pelo Lago Paranoá, o nível de
resíduos acumulados no Lago já ultrapassa algo em
torno de 1,4 milhão de metros cúbicos. Desde a sua
criação, o Lago Paranoá perdeu 15% do volume total,
segundo estimativas da Secretaria de Meio Ambiente.
O braço do Riacho Fundo hoje é apenas um filete
de água, cercado por grandes bancos de areia que se
estendem até a QL5 no Lago Sul, já cobertos por uma
vegetação terrestre que avança para dentro do Lago.
Já o braço do Ribeirão Bananal segue na mesma direção, agora acentuada pela construção do setor Noroeste. Basta ver a grande quantidade de sedimentos
acumulados na região da Ponte do Bragueto.
A expansão urbana sem controle é uma das maiores causas do problema, os mananciais do DF sofrem
com o adensamento acelerado, com a falta de planejamento urbano, com a destruição das matas ciliares,
com a ocupação irregular das Áreas de Preservação
Permanente, com o ciclo vicioso de drenagem urbana
e com o excesso de resíduos da construção civil, que
contribuem fortemente para o carregamento de sedimentos para o espelho d’água. Parte da terra retirada
do solo para construção de garagens subterrâneas, por
exemplo, acaba no Lago, que está cada vez mais raso,
com a água mais escura por conta desses resíduos.
Relatório do Plano de Gerenciamento Integrado de
Recursos Hídricos do Distrito Federal, divulgado no ano
passado, mostrou que três das sete bacias hidrográficas
que cortam o DF têm pelo menos um subafluente em
situação crítica durante o período de estiagem, quando
cerca de 50% da vazão dos reservatórios do Rio Descoberto, do lago Paranoá e de São Bartolomeu diminuem.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá
realizou, em 2011, um workshop com especialistas
de diversas áreas que mostrou, de maneira didática,
de onde vem a terra que vai sedimentar no fundo do
Lago: e, não há dúvida, vem dos grandes projetos de
urbanização vividos pelo Distrito Federal nas últimas
décadas, que começam invariavelmente com os desmatamentos, que deixam a terra nua e sujeita à erosão;
continuam com deslocamento de grandes massas de
terra que ficam amontoadas e são espalhadas descuidadamente e transportadas pelas águas das chuvas
para as partes mais baixas do território, onde se encontram os cursos d’água e o Lago Paranoá.
O nosso Lago Paranoá, cartão postal da cidade,
está, portanto, diante de duas grandes ameaças: a perda
da qualidade da água devido à grande quantidade de
poluição lançada sorrateiramente, por meio das redes
de drenagem pluvial, e pela perda da qualidade e da
quantidade de água devido à redução do volume do Lago
resultante do assoreamento e da sedimentação. E com
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isso, podendo gerar uma perda enorme de recursos investidos no processo de despoluição do Lago Paranoá.
É preciso controlar a poluição e o assoreamento
na Bacia do Rio Paranaíba e em outras bacias do Distrito Federal. Na região do Gama, os Riachos Ponte de
Terra e Alagado da Bacia do Corumbá também perdem
sua disponibilidade de água. Na região de Planaltina, o
Ribeirão Pipiripau, afluente do Rio São Bartolomeu, está
em situação crítica. A Caesb tem outorga para o uso de
400 litros de água por segundo desse Riacho, mas não
consegue usar mais de 200 litros por segundo, pois é
um curso que já sofre com muita demanda de irrigação.
O Canal do Núcleo Rural Santos Dumont é outro
caso grave, que precisa ser recuperado o mais rápido
possível. O canal que abastece mais de 150 famílias há
anos sofre com problemas de escassez de água na estação seca devido às infiltrações, vazamentos laterais e
comportas destruídas. Os problemas se intensificaram
com a captação de água pela Caesb para abastecimento
da população de Planaltina e de Sobradinho utilizando
as águas do Ribeirão Pipiripau, o que resulta na redução de água para irrigação e em perdas das lavouras.
Já a bacia do Rio Descoberto, responsável hoje
por 65% das águas que consumimos, também sofre
com o problema de adensamento e ocupação urbana
desorganizada, tanto na sua parte de Goiás quanto
aqui no Distrito Federal.
Então, quando falamos em critérios de desenvolvimento para a cidade, precisamos pensar em um
Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial
que não trabalhe com crescimento a curto prazo e
que tenha, efetivamente, a capacidade de preservar a
quantidade e a qualidade das águas de nossa região.
Essa é uma tarefa hercúlea, que requer a participação de toda a sociedade. Governo, com seus instrumentos de fiscalização e punição; os usuários de
recursos hídricos em atividades econômicas, que veem
seus custos reduzidos ficam ameaçados pela falta de
água; e a sociedade civil, com sua capacidade de mobilização e de monitoramento continuado.
E um parceiro essencial: o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá. O Comitê de Bacia foi instalado em 22 de março de 2010 – Dia Mundial da Água.
Nasceu de um grande esforço da sociedade, para o
qual tive a oportunidade de contribuir, ainda na condição de Deputado Distrital.
Agora, busca a institucionalização, o reconhecimento do Comitê como órgão do Sistema de Recursos Hídricos, que se dedica a implantar a gestão
participativa, descentralizada e que garanta os usos
múltiplos da água.
Além do já mencionado seminário sobre assoreamento, o Comitê do Paranoá realizou também um
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seminário sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial e o uso da terra. Agora está discutindo a realização de um Plano de Recursos Hídricos para a bacia,
para contribuir, de fato, com o planejamento do uso
sustentável dos recursos hídricos.
Essa boa ideia, capturada pela legislação brasileira, pela Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, o Comitê de Bacia Hidrográfica precisa ser reconhecido,
valorizado, para que todos os setores da sociedade
participem, juntos, dos cuidados que nossa água merece e precisa.
O empoderamento dos Comitês de bacias hidrográficas é um instrumento fundamental para garantir
a participação da sociedade civil na gestão desse
bem extremamente precioso para todas as atividades
humanas: as atividades econômicas, as atividades

de entretenimento e lazer, o abastecimento de água,
dessedentação de animais.
Esse é o nosso grande desafio: cuidar bem das
águas do Distrito Federal e de todo o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência comunica ao Plenário
que designou o Deputado Hugo Napoleão, em substituição ao Deputado Eduardo Sciarra, para integrar,
como membro titular, a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício n° 964, de 2012, da Liderança do PSD,
na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência comunica ao Plenário
que designou o Deputado Luiz Pitiman, para integrar,
como membro suplente, a Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme
o Ofício n° 967, de 2012, da Liderança do PMDB, na
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Deputado
Wellington Prado, como membro titular, em substituição à Deputada Janete Rocha Pietá, e os Deputados
José Mentor e Jesus Rodrigues, como membros suplentes, em substituição aos Deputados Beto Faro e
Valmir Assunção, para integrarem a Comissão Mista
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destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
579, de 2012, conforme o Ofício n° 562, de 2012, da
Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência comunica ainda.
A Senhora Presidente da República adotou, em 20
de setembro de 2012, e publicou, no dia 21 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 581, de 2012, que
“Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; autoriza a União a conceder subvenção
econômica às instituições financeiras oficiais federais,
sob a forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e
nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que tratam das
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de
2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 10-A
do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria,
bem como estabelecido o calendário de sua tramitação:
Composição
Senadores
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Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro
PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
PSDB

Bruno Araújo

Cesar Colnago
PP

Arthur Lira

Jerônimo Goergen
DEM
Mandetta
PR

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo

Ana Amélia
Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Delcídio do Amaral
Jorge Viana
Aníbal Diniz
Rodrigo Rollemberg

Angela Portela
José Pimentel
Walter Pinheiro
Assis Gurgacz

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Lúcia Vânia
Cyro Miranda
José Agripino

Teresa Surita
Antônio Andrade

Júlio Campos

Titulares

Jayme Campos
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Lincoln Portela
PSB
Givaldo Carimbão

Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Stepan Nercessian

Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes

Arnon Bezerra
PTC*

Edivaldo Holanda Junior
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Gim Argello
Eduardo Amorim

Alfredo Nascimento
João Vicente Claudino
PSD

Kátia Abreu

Sérgio Petecão
*PSOL

Randolfe Rodrigues
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Calendário:
– Publicação no DO: 21-9-2012
– Designação da Comissão: 25-9-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 27-9-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD:
– Prazo na CD: até 18-10-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 18-10-2012
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– Prazo no SF: de 19-10-2012 a 1º-11-2012
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 1º-11-2012
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 2-11-2012 a 4-11-2012 (43º
ao 45º dia)
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– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 5-11-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 19-11-2012
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios das lideranças:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Próxima comunicação sobre a mesa.
A Senhora Presidente da República adotou, em
20 de setembro de 2012, e publicou no dia 21 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória n° 582, de
2012, que “Altera a Lei n° 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de serviços; permite
depreciação de bens de capital para apuração do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo
ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de
Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de março
de 2012, quanto à abrangência do Regime Especial
Tributário para a Indústria de Defesa; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
comercialização da laranja; reduz o Imposto de Renda, devido pelo prestador autônomo de transporte de
carga; e dá outras providências”.
Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art.
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria, bem como estabelecido o calendário de sua
tramitação:
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Composição
Senadores
Titulares

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo

Ana Amélia
Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Walter Pinheiro
José Pimentel
Anibal Diniz
Lídice da Mata

Angela Portela
Ana Rita
Eduardo Lopes
Vanessa Graziotin

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
José Agripino
Aloysio Nunes Ferreira

Jayme Campos
Paulo Bauer
Flexa Ribeiro

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Gim Argello
Eduardo Amorim

Alfredo Nascimento
João Vicente Claudino
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PSD
Kátia Abreu

PDT
Sérgio Petecão

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

*PSOL

Stepan Nercessian

Randolfe Rodrigues

Sarney Filho
PTB

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Jovair Arantes
Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá
PMDB

Teresa Surita
Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
PSDB

Bruno Araújo

Cesar Colnago
PP

Arthur Lira

Jerônimo Goergen
DEM

João Bittar

Abelardo Lupion
PR

Lincoln Portela
PSB
Givaldo Carimbão

Arnon Bezerra
PSL*

Dr. Grilo
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Beto Faro
Valmir Assunção

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro
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Glauber Braga

Calendário:
– Publicação no DO: 21-9-2012
– Designação da Comissão: 25-9-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 27-9-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão:
– Remessa do processo à CD:
– Prazo na CD: até 18-10-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 18-10-2012
– Prazo no SF: de 19-10-2012 a 1°-11-2012
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 1°-11-2012
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD:
de 2-11-2012 a 4-11-2012 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de:
5-11-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 19-11-2012
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios das lilderanças:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Líder do PCdoB, Senador Inácio Arruda, pelo prazo de 20 minutos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, neste dia de esforço concentrado do Senado Federal, tratamos de matérias muito
importantes para o nosso País. Votamos a medida provisória que tratou de modificações no Código Florestal
para ampliar as garantias de proteção à natureza e, ao
mesmo tempo, permitir que a produção agropecuária
brasileira, especialmente dos pequenos produtores... É
o nosso caso na Região Nordeste, é o caso da Região
Sul do País e de parte do Sudeste, que têm pequenas produções. Mesmo a Região Amazônica precisa
de proteção e, ao mesmo tempo, de garantias de que
o alimento chegue à casa do trabalhador, seja com
a produção agrícola, seja com a produção pecuária.
Eu queria tratar, fazendo um apelo aos responsáveis, do caso da luta dos trabalhadores dos Correios.
É um apelo ao Governo, porque se trata de uma empresa ligada ao Governo Federal, uma empresa muito
importante, que tem sido discutida e rediscutida, cujo
papel tem sido redimensionado. É uma empresa que
pode se expandir além do Brasil, que pode competir
internacionalmente e que vem sofrendo a competição
internacional nos seus serviços. Ela tem esse papel de
importância, e os seus trabalhadores buscam negociar
uma pauta. Há uma intermediação do próprio Tribunal
Superior do Trabalho – à frente, está a Ministra Kátia
Arruda, que destaco, uma cearense que veio pelo
Maranhão para o Tribunal Superior do Trabalho. São
muito importantes as rodadas de negociação do Tribunal Superior do Trabalho para que se chegue a bom
termo em relação a uma greve que afeta a empresa,
os trabalhadores e, sobretudo, a população, que depende, em grande parte, até hoje, dos serviços dessa
importante empresa brasileira, que são os Correios, o
correio nacional. Então, quero registrar esse apelo em
meu nome, em nome do meu Partido e em nome da
Senadora Vanessa Grazziotin, no sentido de darmos
solução, o mais rápido possível, porque isso significa
prejuízos para o Brasil.
É possível, sim, uma negociação que atenda aos
interesses dos trabalhadores e do nosso País. Eu acho
que é essa a questão central que devemos buscar examinar, para que a greve resulte em uma negociação
positiva para os trabalhadores e, evidentemente, também para a empresa, porque, quanto mais demora o
processo de greve, mais prejuízos têm a empresa, os
trabalhadores e, sobretudo, a população do nosso País.
Nós, que temos discutido com os trabalhadores
dos Correios, que temos uma ligação forte com essa
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categoria no Brasil inteiro, inclusive aqui, no Distrito
Federal, queremos manter este nosso apelo ao Governo, para que ele abra negociação, para que ele
busque uma solução, independentemente das tratativas no Tribunal Superior do Trabalho, que são muito
importantes. Nós queremos dar solução a esta greve
dos trabalhadores no sentido de que todos possam,
em um acordo, sair ganhando.
E há outra greve. Participo dessa manifestação
anualmente, Sr. Presidente; participo das negociações
dos trabalhadores na área bancária do País. É impressionante como, a cada ano, se não houver um processo
de luta forte dos trabalhadores, as negociações se tornam absolutamente difíceis. São greves que, às vezes,
perduram por um mês inteiro, às vezes, passam de um
mês. A categoria, normalmente, faz um trabalho justo,
correto. É um sistema financeiro que funciona com alta
qualidade. São profissionais muito preparados, sejam
do setor público, sejam do setor privado, no nosso País.
Eles trabalham no sentido de sempre encaminhar a
sua pauta de reivindicação com muita antecedência,
com um esforço enorme para chegar às negociações
sem precisar de paralisação. É uma categoria muito
consciente, que luta com muita consciência, no nosso
País, que presta um grande trabalho.
São responsáveis por programas especialíssimos. Ora, Sr. Presidente, quem toca todo o programa
Minha Casa, Minha Vida é o sistema bancário. É exatamente a Caixa Econômica que concentra o maior
número de operações do Minha Casa, Minha Vida.
Sem o funcionamento da Caixa Econômica, nós praticamente paralisamos todas as obras, porque não há
o pagamento e as medições não são fechadas, uma
vez que se fazem as medições que têm que ser mandadas para a Caixa, que tem que fiscalizar. E, nesse
processo todo para liberar os recursos, vai haver um
prejuízo da população. A população vai ser prejudicada se a gente não conseguir um acordo rápido com
os bancários. E é possível. Há 2, 3 meses, discutem
a sua pauta, que foi enviada para o Governo e para
a Federação dos Bancos. Todos têm conhecimento.
No caso do Nordeste, no caso do Norte, Basa e BNB
operam com programas especialíssimos, que são os
programas que atendem o microcrédito, as pequenas e
microempresas que estão se formando no nosso País,
a agricultura, o nosso agricultor. Então, sinceramente,
por que sempre a gente tem que chegar a paralisar
a atividade, para, depois, o Governo negociar aquilo
que estava sendo reivindicado? É uma barbaridade.
Não se precisava, muitas vezes, chegar à paralisação, mas se deixa chegar à paralisação para criar um
clima hostil com a população, talvez na tentativa de
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criar uma situação em que os trabalhadores possam
ser responsabilizados.
Acho que isso é um erro grave, que não ajuda o
nosso País, não ajuda os trabalhadores, muito menos
ajuda aqueles que precisam dos recursos que são
intermediados por essas agências bancárias, especialmente as do Governo Federal, como é o caso da
Caixa Econômica, do BNB na nossa Região Nordeste,
do Basa para a Região Norte do País e do Banco do
Brasil para o País inteiro. A principal agência de crédito
do País é o Banco do Brasil. Mas a greve não é só dos
bancos públicos; todo o setor privado está paralisado.
Isso, evidentemente, daqui a pouco, começa a
criar embaraço. Vai-se operando com um sistema de
caixa eletrônico e com pagamentos que são feitos
também por via eletrônica, mas, daqui a pouco, esses
serviços ficam também saturados e terminam sendo
paralisados, porque não há suporte suficiente para
garantir que todas as operações sejam realizadas por
esses meios.
Sr. Presidente, quero registrar o meu apoio, o
apoio do meu Partido, o PCdoB, e o apoio das centrais
sindicais à greve dos Correios e à greve dos trabalhadores do sistema bancário do nosso País. A CTB, especialmente, tem estado ao lado dessas categorias,
buscando o empenho para que a gente consiga dar
solução a essa luta dos trabalhadores. Aqui, o nosso
papel, além do apoio que nós temos que dar lá na
base, onde as categorias estão paralisadas, é também
buscar abrir espaço para as negociações, para que a
gente possa ter êxito no processo de negociação, favoravelmente aos trabalhadores, para o trabalho dessas
categorias retornar.
Estamos empenhados, aqui, em Brasília, nessa
visita de volta a Brasília, no esforço concentrado muito
importante, e nós não poderíamos deixar de tratar dessa
questão, desse assunto que é muito importante para
os trabalhadores brasileiros e para o povo do nosso
País. O povo está olhando. É uma paralisação que se
iniciou semana passada, que já entra nesta semana
inteira. Daqui a pouco, completamos duas semanas de
paralisação e não há uma resposta positiva, até agora, da Federação dos Bancos às reivindicações que
foram apresentadas numa pauta já de 3 meses atrás,
que deveria ter sido negociada num debate tranquilo
com os trabalhadores.
Às vezes, são coisas mínimas que precisam ser
resolvidas, mas criam uma espécie de, como diríamos nós lá, no Nordeste – não sei se, no Norte, você,
Presidente, que é do Nordeste e do Norte ao mesmo
tempo, trata assim também –, uma birra. É uma vírgula:
“Eu não dou, eu não abro mão”. Então, cria-se ali uma
situação de dificuldade por pouca coisa, para resolver
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um processo de decisão sobre uma paralisação que
movimenta o Brasil inteiro. Não é uma greve no Ceará,
não é uma greve em Rondônia, não é uma greve em
São Paulo; é uma greve nacional, é uma paralisação
nacional, que causa impacto na nossa economia como
um todo e mexe com programas importantíssimos do
Governo Federal que são executados por Estados e
Municípios. Então, prejudicam todos os Estados brasileiros, todos os Municípios que operam com o Programa de Aceleração do Crescimento e com grandes
programas nacionais.
Eu cito e sublinho uma vez mais o programa de
habitação. O Minha Casa, Minha Vida depende em
grande parte da Caixa Econômica, no que diz respeito
aos financiamentos realizados pela Caixa. No programa de zero a três salários mínimos, basicamente esse
sistema todo é operado – os outros também – pela
Caixa Econômica, em grande parte.
Então, acho que a gente precisa ter essa compreensão, ter esse cuidado, ter esse zelo com os trabalhadores que têm essa grande responsabilidade de
tocar o maior programa de desenvolvimento em curso
no mundo atual. Na nossa América do Sul, esse é o
maior programa. Não tem nada parecido nem igual
ao Programa de Aceleração do Crescimento. Agora,
os intermediários são exatamente os bancários. São
esses funcionários do Estado e esses funcionários do
setor privado que têm essa responsabilidade de intermediar as operações desse programa.
Por isso, eu quero registrar o nosso apoio e registro aqui, em meu nome e em nome da Senadora
Vanessa Grazziotin – que esteve aqui conosco durante
o processo de discussão do Código Florestal –, para
que a gente consiga êxito, Senador Suplicy, na negociação que é tão importante para essas categorias que
têm um papel nacional em programas significativos do
Governo Federal e que são operados por Estados e
Municípios.
Então, eu queria dar este registro, Sr. Presidente, deixar aqui marcados a nossa opinião e o nosso
esforço para que as negociações resultem em êxito.
E esse êxito vai significar também que a nossa população não vai sofrer consequências maiores em virtude dessas paralisações, porque os trabalhadores
precisam ser atendidos. As suas reivindicações são...
Eu digo porque conheço a pauta dos Correios e dos
bancários. Sinceramente, é uma pauta modesta diante
das necessidades dessas categorias e do esforço que
eles realizam para operar grandes programas no Brasil.
Por isso, eu espero que tanto o Governo Federal quanto o setor privado tenham sensibilidade, e, no
caso da empresa dos Correios, que praticamente o
Governo Federal tenha sensibilidade para negociar um
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bom acordo favorável aos trabalhadores, à empresa e
ao povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Inácio Arruda. A
negociação, sem dúvida, é o melhor caminho para
esse entendimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, do PT de São Paulo, pelo prazo de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Prezado Senador Tomás Correia, a Presidenta Dilma
Roussef fez um pronunciamento notável hoje na abertura da 67ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e eu
gostaria aqui de ressaltar os pontos mais importantes
e ler diversos trechos: o que diz respeito ao que acontece na Síria; o ponto de vista dela diante da violência
ali tratada, que a tem entristecido diante da perda de
milhares de pessoas; o conflito Israel-Palestina, diante
da importância de se promover a paz naquela região
do mundo; o apelo que ela faz aos Estados Unidos da
América para que acabe com o embargo contra Cuba;
e muitos outros pontos que eu gostaria de ler aqui, Sr.
Presidente, de tão bonito discurso. Não sei se V. Exª
teve oportunidade de assisti-lo na manhã de hoje.
Disse a Presidenta, cumprimentando o Presidente
da Assembleia Geral, Vuk Jeremic, o Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e os chefes de
Estado e de governo:
Mais uma vez uma voz feminina inaugura o debate na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Para muitos, nós, mulheres, somos a metade
do céu, mas nós queremos ser a metade da
Terra também, com igualdade de direitos e
oportunidades, livres de todas as formas de
discriminação e violência, capazes de construir a sua emancipação, e com ela contribuir
para a plena emancipação de todos.
Um ano após o discurso que pronunciei nesta
mesma tribuna, constato a permanência de
muitos dos problemas que nos afligiam já em
setembro de 2011, Quero hoje voltar a discutir
algumas destas questões cuja solução é cada
vez mais urgente.
A grave crise econômica, iniciada em 2008,
ganhou novos e inquietantes contornos. A opção por políticas fiscais ortodoxas vem agravando a recessão nas economias desenvolvidas com reflexos nos países emergentes,
inclusive o Brasil.
As principais lideranças do mundo desenvolvido ainda não encontraram o caminho que
articula ajustes fiscais apropriados e estímulos
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ao investimento e à demanda indispensáveis
para interromper a recessão e garantir o crescimento econômico.
A política monetária não pode ser a única resposta para resolver o crescente desemprego, o
aumento da pobreza e o desalento que afeta,
no mundo inteiro, as camadas mais vulneráveis da população.
Os Bancos Centrais dos países desenvolvidos
persistem em uma política monetária expansionista que desequilibra as taxas de câmbio.
Com isso, os países emergentes perdem mercado devido à valorização artificial de suas
moedas, o que agrava ainda mais o quadro
recessivo global.
A Presidente, então, ressalta:
Não podemos aceitar que iniciativas legítimas
de defesa comercial por parte dos países em
desenvolvimento sejam injustamente classificadas como protecionismo. Devemos lembrar
que a legítima defesa comercial está amparada pelas normas da Organização Mundial do
Comércio. O protecionismo e todas as formas
de manipulação do comércio devem ser combatidos, pois conferem maior competitividade
de maneira espúria e fraudulenta.
Não haverá resposta eficaz à crise enquanto
não se intensificarem os esforços de coordenação entre os países e os organismos multilaterais como o G-20, o FMI e o Banco Mundial.
Esta coordenação deve buscar reconfigurar a
relação entre política fiscal e monetária para
impedir o aprofundamento da recessão, controlar a guerra cambial e reestimular a demanda global.
Sabemos, por experiência própria, que a dívida
soberana dos Estados e a dívida bancária e
financeira não serão equacionadas num quadro
recessivo, ao contrário, a recessão só agudiza
esses problemas. É urgente a construção de
um amplo pacto pela retomada coordenada
do crescimento econômico global, impedindo
a desesperança provocada pelo desemprego
e pela falta de oportunidades”.
Esse trecho do discurso da assertiva Presidenta
Dilma Rousseff é muito importante, Senador Tomás
Correia.
Meu País tem feito a sua parte. Nos últimos
anos, mantivemos uma política econômica prudente, acumulamos reservas cambiais expressivas, reduzimos fortemente o endividamento
público e, com políticas sociais inovadoras, re-
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tiramos 40 milhões de brasileiros e brasileiras
da pobreza, consolidando um amplo mercado
de consumo de massa.
Fomos impactados pela crise, como todos os
países. Mas, apesar da redução conjuntural
de nosso crescimento, estamos mantendo o
nível de emprego em patamares extremamente
elevados. Continuamos reduzindo a desigualdade social e aumentando significativamente a
renda dos trabalhadores. Superamos a visão
incorreta que contrapõe, de um lado, as medidas de incentivo ao crescimento, e, de outro,
os planos de austeridade. Esse é um falso dilema. A responsabilidade fiscal é tão necessária quanto são imprescindíveis medidas de
estímulo ao crescimento, pois a consolidação
fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica.
A história revela que a austeridade, quando
exagerada e isolada do crescimento, derrota
a si mesma. A opção do Brasil tem sido a de
enfrentar, simultaneamente, esses desafios.
Ao mesmo tempo em que observamos um
estrito controle das contas públicas, aumentamos nossos investimentos em infraestrutura
e educação.
Ao mesmo tempo em que controlamos a inflação [destacou a Presidenta Dilma], atuamos
vigorosamente nas políticas de inclusão social
e combate à pobreza. E, ao mesmo tempo em
que fazemos reformas estruturais na área financeira e previdenciária, reduzimos a carga
tributária, o custo da energia e investimos em
infraestrutura, em conhecimento para produzir
ciência, tecnologia e inovação.
Há momentos em que não podemos escolher
entre uma coisa ou outra. Não há este tipo de
alternativa. Há que desenvolvê-las de forma
simultânea e articulada.
Assim como em 2011, o Oriente Médio e o
norte da África continuam a ocupar um lugar
central nas atenções da comunidade internacional. Importantes movimentos sociais, com
distintos signos políticos, varreram regimes
despóticos e desencadearam processos de
transição cujo sentido e direção ainda não
podem ser totalmente estabelecidos.
Mas não é difícil identificar em quase todos
esses movimentos um grito de revolta contra
a pobreza, o desemprego, a realidade da falta
de oportunidades e de liberdades civis, impostas por governos autoritários a amplos setores
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dessas sociedades, sobretudo às populações
mais jovens.
Não é difícil, igualmente, encontrar nesses
acontecimentos as marcas de ressentimentos
históricos, provocados por décadas de políticas coloniais ou neocoloniais levadas a cabo
em nome de uma ação supostamente civilizatória. Pouco a pouco, foram ficando claros os
interesses econômicos que estavam por [trás]
daquelas políticas.
Hoje, assistimos consternados à evolução da
gravíssima situação da Síria. O Brasil condena, nos mais fortes termos, a violência que
continua a ceifar vidas nesse país.
E aí, ressalto o ponto em que a Presidenta Dilma
destacou a sua visão sobre a Síria.
A Síria produz um drama humanitário de grandes proporções no seu território e em seus vizinhos. Recai sobre o governo de Damasco a
maior parte da responsabilidade pelo ciclo de
violência que tem vitimado grande número de
civis, sobretudo mulheres, crianças e jovens.
Mas sabemos também da responsabilidade das
oposições armadas, especialmente daquelas
que contam com apoio militar e logístico de fora.
Como Presidenta de um país que é pátria de
milhões de descendentes de sírios, lanço um
apelo às partes em conflito para que deponham as armas e juntem-se aos esforços de
mediação do representante especial da ONU
e da Liga Árabe [enfatizou a Presidenta Dilma Rousseff perante a ONU]. Não há solução
militar para a crise síria. A diplomacia e o diálogo são não só a melhor, mas, creio, a única
opção [com razão afirma a Presidenta Dilma].
Ainda como Presidenta de um país no qual
vivem milhares e milhares de brasileiros de
confissão islâmica, registro neste plenário nosso mais veemente repúdio à escalada do preconceito islamofóbico em países ocidentais.
O Brasil é um dos protagonistas da iniciativa
generosa “Aliança de Civilizações”, convocada
originalmente pelo governo turco.
Com a mesma veemência, repudiamos também
os atos de terrorismo que vitimaram diplomatas
americanos na Líbia, [enfatizou solidariamente
a Presidenta Dilma, inclusive, à dor do Presidente Barack Obama e dos norte-americanos].
Ainda com os olhos postos no Oriente Médio,
onde residem alguns dos mais importantes
desafios à paz e à segurança internacional,
quero deter-me mais uma vez na questão
israelo-palestina.
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[Eis que, então, a Presidenta Dilma ressaltou.]
Reitero minha fala de 2011, quando expressei
o apoio do governo brasileiro ao reconhecimento do Estado Palestino como membro das
Nações Unidas. Acrescentei, e repito agora,
que apenas uma Palestina livre e soberana
poderá atender aos legítimos anseios de Israel por paz com seus vizinhos, segurança em
suas fronteiras e estabilidade política regional.
A comunidade internacional tem dificuldade
crescente para lidar com o acirramento dos
conflitos regionais. E isto fica visível nos impasses do Conselho de Segurança das Nações
Unidas. Esse é um dos mais graves problemas
que enfrentamos. A crise iniciada em 2008
mostrou que é necessário reformar os mecanismos da governança econômica mundial.
Na verdade, isto até hoje não foi integralmente
implementado.
As guerras e os conflitos regionais, cada vez
mais intensos, as trágicas perdas de vidas humanas e os imensos prejuízos materiais para
os povos envolvidos demonstram a imperiosa
urgência da reforma institucional da ONU e
em especial de seu Conselho de Segurança.
Não podemos permitir que este Conselho seja
substituído – como vem ocorrendo – por coalizões que se formam à sua revelia, fora de seu
controle e à margem do direito internacional.
O uso da força sem autorização do Conselho,
uma clara ilegalidade, vem ganhando ares de
opção aceitável. Mas, definitivamente, não é
uma opção aceitável. O recurso fácil a esse
tipo de ação é produto desse impasse que
imobiliza o Conselho. Por isso, ele precisa urgentemente ser reformado.
O Brasil sempre lutará para que prevaleçam
as decisões emanadas da ONU. Mas queremos ações legítimas, fundadas na legalidade
internacional. Com esse espírito, defendi a necessidade da “responsabilidade ao proteger”
como complemento necessário da “responsabilidade de proteger”.
O multilateralismo está hoje mais forte depois
da Rio+20.
Naqueles dias de junho, realizamos juntos a
maior e mais participativa conferência da história das Nações Unidas, no que se refere ao
meio ambiente, e pudemos dar passos firmes
rumo à consolidação histórica de um novo paradigma: crescer, incluir, proteger e preservar, ou
seja, a síntese do desenvolvimento sustentável.
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[Ela agradeceu] especialmente o empenho do
Secretário-Geral Ban Ki-moon e do Embaixador Sha Zukang, que tanto colaboraram com
o Brasil, antes e durante a Conferência.
O documento final que aprovamos por consenso no Rio de Janeiro [ressaltou a Presidenta
Dilma] não só preserva o legado de 1992, como
constitui ponto de partida para uma agenda
de desenvolvimento sustentável para o século
XXI, com foco na erradicação da pobreza, no
uso consciente dos recursos naturais e nos
padrões sustentáveis de produção e consumo.
As Nações Unidas têm pela frente uma série
de tarefas delegadas pela Conferência do Rio,
somos parceiros. Menciono aqui, em particular,
a definição dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável.
A Rio+20 projetou um poderoso facho de luz
sobre o futuro que queremos. Temos de levá-lo [adiante]. Temos a obrigação de ouvir os
repetidos alertas da ciência e da sociedade,
no que se refere à mudança do clima. Temos
de encarar a mudança do clima como um dos
principais desafios às gerações presentes e
futuras.
O governo brasileiro está firmemente comprometido com as metas de controle das emissões de gás de efeito estufa e com o combate,
sem tréguas, ao desmatamento da Floresta
Amazônica.
Em 2009, voluntariamente, adotamos compromissos e os transformamos em legislação.
Essas metas são particularmente ambiciosas
para um país em desenvolvimento, um país
que lida com urgências de todos os tipos para
oferecer bem-estar à sua população.
[E ainda hoje, aqui, na aprovação do Código
Florestal, mesmo com as modificações que
estamos prevendo, poderão ser feitas ainda
com vetos da Presidenta Dilma, nós estamos
vendo um avanço na direção do que ela aqui
expôs na manhã de hoje, na Assembleia Geral da ONU.]
Esperamos que os países historicamente mais
responsáveis pela mudança do clima, e mais
dotados de meios para enfrentá-la, cumpram
também com suas obrigações perante a comunidade internacional.
Outra iniciativa das Nações Unidas que o Brasil também considera importante, que saudamos, é o lançamento da Década de Ação pela
Segurança no Trânsito – 2011/2020. O Brasil
está mobilizado nas ações de proteção à vida,
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que assegurem a redução dos acidentes de
trânsito, uma das principais causas de morte
entre a população jovem do mundo. Para isso,
nosso governo está desenvolvendo uma ampla
campanha de conscientização em parceria com
a Federação Internacional de Automobilismo.
Em um cenário de desafios ambientais, crises
econômicas e ameaças à paz em diferentes
pontos do mundo, o Brasil continua empenhado
em trabalhar com seus vizinhos por um ambiente de democracia, um ambiente de paz,
de prosperidade e de justiça social.
Avançamos muito na integração do espaço
latino-americano e caribenho como prioridade para nossa inserção internacional. Nossa
região é um bom exemplo para o mundo. O
Estado de direito que conquistamos com a
superação dos regimes autoritários que marcaram o nosso Continente está sendo preservado e está sendo fortalecido.
Para nós, a democracia não é um patrimônio
imune a assaltos. Temos sido firmes – Mercosul e Unasul –, quando necessário, para evitar
retrocessos porque consideramos integração
e democracia princípios inseparáveis.
Reafirmo também o nosso compromisso de
manter a região livre de armas de destruição
em massa. [Esse é um ponto de enorme importância, acredito. Aqui reitero minha concordância com todo o discurso da Presidenta Dilma, e
cada um desses pontos, Senador Tomás Correia, foi muito bem expresso]. E, nesse ponto,
[continua a Presidenta Dilma] quero lembrar a
existência de imensos arsenais que, além de
ameaçar toda a humanidade, agravam tensões
e prejudicam os esforços de paz.
O mundo pede, em lugar de armas, alimentos,
para o bilhão de homens, mulheres e crianças
que padecem do mais cruel [destino] [...] que
se abate sobre a humanidade: a fome.
Por fim, [...] quero referir-me a um país-irmão
[disse a Presidenta Dilma], querido de todos os
latino-americanos e caribenhos: Cuba. Cuba
tem avançado na atualização de seu modelo
econômico. E, para seguir em frente nesse
caminho, precisa do apoio de parceiros próximos e distantes.
Precisa do apoio de todos. A cooperação para
o progresso de Cuba é, no entanto, prejudicada pelo embargo econômico que há décadas
[mais de 50 anos] golpeia sua população. É
mais do que chegada a hora de pôr fim a esse
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anacronismo, condenado pela imensa maioria
dos países das Nações Unidas.
No primeiro semestre, apresentei, na Comissão
de Assuntos Econômicos, requerimento para que nós,
Senadores, digamos às autoridades norte-americanas
que procurem acabar com o bloqueio, com o embargo
econômico a Cuba.
Foi aprovado lá por unanimidade. Também propus
que pudessem os Estados Unidos fechar a base de
Guantánamo, um dos objetivos do Presidente Barack
Obama, assim como conceder anistia aos cinco heróis cubanos que estão detidos nos Estados Unidos e
que são objeto do último livro de Fernando de Moraes.
Ao mesmo tempo, apresentei outro requerimento no sentido de que possam as autoridades cubanas
acabar com as formas de prisões de consciência e dar
liberdade de entrada e saída para seus cidadãos, inclusive para a blogueira Yoani Sánchez; se precisarem,
se quiserem vir ao Brasil, ir ao México e voltar a Cuba,
e assim por diante. Mas houve algumas preocupações
com respeito a isso e os requerimentos, ambos, voltaram à Comissão de Relações Exteriores. Mas eu estou
no aguardo de que possam as autoridades cubanas
e a Assembleia Nacional de Cuba fazerem aquilo que
o Presidente Ricardo Alarcón mencionou em abril último, que iriam fazer uma nova lei de migração que,
possivelmente, daria toda liberdade de circulação para
os cubanos.
Eu espero que isso logo aconteça e tenho a certeza de que, uma vez isso acontecendo, mais depressa
o governo dos Estados Unidos irá acabar com esse
bloqueio econômico, embargo econômico.
Mas, continua a Presidenta Dilma Rousseff:
Este ano, assistimos todos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos organizados brilhantemente
pelo Reino Unido. Com o encerramento dos
Jogos de Londres, já começou para o Brasil
a contagem regressiva para as Olimpíadas do
Rio de Janeiro em 2016, que serão precedidas pela Copa do Mundo de 2014. A cada dois
anos, durante os Jogos de Verão e de Inverno,
a humanidade parece despertar para valores
que nos deveriam inspirar permanentemente: a
tolerância, o respeito pelas diferenças, a igualdade, a inclusão, a amizade e o entendimento,
princípios que também são os alicerces dos
direitos humanos e dessa organização.
Ao inaugurar esta sexagésima sétima Assembleia Geral, proponho a todas as nações aqui
representadas que se deixem iluminar pelos
ideais da chama Olímpica [ideais que são de
paz, de entendimento, de solidariedade].
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Eu quero muito aqui fazer um apelo ao povo brasileiro e, sobretudo, às torcidas de palmeirenses, corinthianos, vascaínos e flamenguistas, ou torcedores
de quaisquer times que, às vezes, estão chegando às
vias de fato nos estádios, por favor, vamos criar um
clima para que, efetivamente, a Copa de 2014 e os
Jogos Olímpicos sejam realizados neste espírito de
realização de paz, como os expressados aqui pela
querida Presidenta Dilma Rousseff.
E assim ela conclui:
O fortalecimento das Nações Unidas é extremamente necessário neste estágio em que
estamos, onde a multipolaridade abre uma
nova perspectiva histórica. É preciso trabalhar para que assim seja. Trabalhar para que,
na multipolaridade que venha a prevalecer, a
cooperação predomine sobre o confronto, o
diálogo se imponha à ameaça, a solução negociada chegue sempre antes e evite a intervenção pela força.
Reitero que nesse esforço, necessariamente
coletivo, e que pressupõe busca de consensos, cabe às Nações Unidas papel privilegiado. Sobretudo, à medida que a Organização
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e suas diferentes instâncias se tornem mais
representativas, mais legítimas e, portanto,
mais eficazes.
Muito obrigada.
Conclui a querida Presidenta Dilma Rousseff,
num pronunciamento que aqui qualifico como brilhante.
Permita-me aqui dizer, Senador Tomás Correia,
que quero muito agradecê-lo pela tolerância de permitir
que eu pudesse ler na íntegra. Certamente V. Exª há
de convir comigo que se trata de um pronunciamento
de excepcional qualidade e que merece a atenção de
todos nós, Senadores e Senadoras.
Muito obrigado, Presidente Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns Senador Eduardo Suplicy
pelo brilhante pronunciamento que faz, lendo, da tribuna do Senado Federal, pronunciamento feito por Sua
Excelência a Presidente da República na Assembleia
Geral da ONU.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 861, DE 2012
Requer Voto de Pesar pelo falecimento da
Sra. Iracema Portella Nunes.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo
falecimento da Sra. Iracema Portella Nunes, ocorrida
no domingo na cidade de Brasília, DF.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao conhecimento de seus filhos, Petrônio Portella Filho, Patrícia Portella e Sônia Portella, e aos demais familiares.
Justificação
O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da República é um preito de saudade a Sra. Iracema Portella
Nunes, pelo que representou como figura humana e
por suas atividades em prol do Estado do Piauí.
A Sra. Iracema Portella Nunes era viúva de Petrônio
Portella, que foi prefeito de Teresina, governador do Piauí,
senador e ministro da Justiça, e foi uma pessoa fundamental na carreira deste importante político piauiense.
Por estas razões, a Sra. Iracema Portella Nunes
é merecedora da homenagem póstuma desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador João Vicente Claudino – PTB/PI.
REQUERIMENTO
Nº 862, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
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Voto de Congratulações e Aplausos à Fundação Doutor Thomas, em comemoração ao dia Internacional do
IDOSO, bem como seja encaminhado o referido voto
a sua Presidenta, Senhora. Martha Moutinho da Costa
Cruz, no seguinte endereço: Rua Dr. Thomas, Nº 798,
Bairro-Nossa Senhora das Graças, Manaus, Amazonas, CEP 69053-035.
Justificação
O dia do Idoso foi criado pela (ONU) Organização
Nacional das Nações Unidas, na assembléia mundial
em prol do envelhecimento, que ocorreu em Viena –
Áustria, com o intuito de valorizar a qualidade de vida
dos idosos e daqueles que terão a benção de ficar
mais velho nos dias futuros.
O envelhecimento é um merecido presente da
vida, o saudoso ator Paulo Autran, quando perguntado como era chegar aos 60 anos, respondeu que a
velhice não é uma opção e sim uma benção, sendo
que poucas passam dos setenta anos.
Contudo, para alguns idosos, se torna um grande
sacrifício de vida, no qual a falta de estrutura assistencial e de apoio à saúde física e mental em muito
o agride. Assim, vislumbramos a quantidade de velhinhos que residem ou passam uma temporada nas
Fundações ou Lar dos Idosos, não só no Brasil, como
no mundo inteiro.
Hoje, o Brasil tem mais de 20 milhões de idosos,
mesmo com tantas dificuldades que eles enfrentam a
sociedade brasileira de um modo especial vem ofere-
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cendo-lhes inúmeras atividades fortalecendo a longevidade do Idoso no Brasil.
Em Manaus temos a nossa fantástica Fundação
Dr. Thomas, a qual irá repassar os votos àquelas pessoas que dedicaram no passado, com sua vida laboral,
para que tenhamos um presente melhor e que, agora
nós, devemos preparar para que os jovens de hoje tenham um ótimo futuro.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em justa homenagem ao dia internacional do Idoso,
em reconhecimento aos relevantes e incontestáveis
serviços e colaborações prestados e os que ainda se
dedicam a este País.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 863, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia do Amazonas – SBOT
– AM, por ocasião da comemoração ao dia do Ortopedista, bem como seja encaminhado o referido voto
ao Presidente da SBOT-AM, Doutor Francisco Mateus
João, no seguinte endereço: Rua Av. Ayrão, nº 483
Centro, Manaus, Amazonas, CEP 69025-050.
Justificação
O ortopedista é de suma importância para a sociedade médica, tendo como foco a reabilitação e o tratamento do sistema ósseo muscular lesionado, ou não,
o Ortopedista se torna o único da área apto a revelar
qualquer anomalia física constatada nas articulações,
na coluna ou em parte do nosso esqueleto humano.
Pronto para diagnosticar qualquer situação ocorrida no sistema esquelético completo, o ortopedista
traz consigo a responsabilidade de melhorias na
qualidade de vida de seus pacientes da melhor forma possível.
Nesse dia 19 de setembro em que se comemorou o Dia do Ortopedista, é justa essa homenagem a
tantos médicos ortopedistas que contribuem com seu
trabalho para amenizar o sofrimento do paciente e de
sua família, ou aquele que se dedicou à pesquisa buscando aprimorar a eficiência no atendimento médico.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
de Aplausos em reconhecimento aos relevantes serviços que os Ortopedistas, em especial aos do Estado
do Amazonas, prestam na área da saúde à sociedade.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
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REQUERIMENTO
Nº 864, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Instituto de Educação do Amazonas – (IEA), pela iniciativa do trabalho
feito com os alunos e alunas no III SARAU IEA, bem
como seja encaminhado o referido voto à sua Diretora,
Professora Shirley Maria Vieira de Souza, no seguinte
endereço: ���������������������������������������
R��������������������������������������
ua Ramos Ferreira nº 875 �������������
– Centro�����
, ���
Manaus, AM, CEP: 69010-170.
Justificação
O IEA – Instituto de Educação do Amazonas é
uma escola que, além de sua missão natural, a de ensinar, mantém uma excelente atividade anual voltada
à literatura brasileira propriamente dita, buscando assim, na sua terceira edição do SARAU IEA, que neste
ano aconteceu na Academia Amazonense de Letras,
no dia 21 de setembro p.p.
Incentivando os alunos, professores, pais e toda
a sociedade manauara a ter um reencontro com as
obras de poetas nacionais e regionais que muitas vezes foram esquecidos.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear a O IEA – Instituto de Educação do Amazonas
e todos os seus professores, servidores alunos que,
juntos, nesses três anos de trabalho no SARAU IEA,
prestam relevantes serviços à sociedade, por meio de
incentivos ao hábito da leitura e de uma aproximação
com os poetas e escritores nacionais e os do nosso
Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 865, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS, pela iniciativa da criação
Centro de Referencia Especializado para a População
em Situação de Rua, bem como seja encaminhado o
referido voto ao Presidente do CMAS – Senhor Ronaldo André Bácry, no seguinte endereço: Avenida Perimetral, nº 22, Conjunto Castelo Branco – CSU. Bairro
– Parque Dez, Manaus, Amazonas, CEP 69055-400.
Justificação
Foi publicado no Diário Oficial do Município –
DOM, no dia 4 de setembro p.p, a aprovação da construção do primeiro Centro de Referência Especializado
para a População em Situação de Rua (Centro Pop),
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que terá o intuito de atender mais de mil pessoas
abandonadas. É uma vitória do Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS, que vem buscando
encontrar soluções para os mais necessitados e carentes de nossa Manaus.
O atendimento será oferecido a pessoas abandonadas e, principalmente, àquelas que sofrem violência
de qualquer forma e tem dificuldades em se reintegrar
ao faltar-lhe uma oportunidade de trabalho e de ter uma
vida digna. O Centro Pop disponibilizará uma equipe
formada por profissionais da área da saúde, técnicos
de enfermagem, pedagogos e um aparato jurídico.
Na paralela social que existe em nosso País,
onde há uma linha dos ricos e bem assistidos e outra,
afastada, onde está o limiar da pobreza social que são
os moradores de rua, o Conselho Municipal de Assistência Social vem buscando soluções para diminuir
essa distância.
Afinal, transformar a paralela em pirâmide social adequada às reais condições de nossa grandeza
sócio-econômica é um dos maiores desafios do Brasil,
e Manaus está fazendo sua parte.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em reconhecimento à belíssima iniciativa do Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS.
Sala das sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 866, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos à Universidade do Estado do Amazonas – (UEA), pela iniciativa do 1º Forum
De Educação Divulgação E Difusão Em Ciencias No
Amazonas, bem como seja encaminhado o referido
voto ao Reitor Doutor José Aldemir de Oliveira no seguinte endereço: Escola Normal Superior, Av. Djalma
Batista nº 2470 Bairro: Chapada, Manaus, Amazonas,
CEP: 69050-010.
Justificação
A UEA – Universidade do Estado do Amazonas,
com apenas de anos de existência vem inúmeras atividades nas áreas de pesquisas, seminários e outros
eventos em prol da universidade.
O 1º Forum de Educação, divulgação e difusão
em ciências no amazonas, mostrará os trabalhos realizados pelas escolas que divulgam o estudo da ciência
na região amazônica.
O evento será uma ótima oportunidade aos estudantes, pesquisadores e profissionais, que apresentarão a criação de centro de estudos científicos, com
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base de desenvolvimento da Rede Amazonense de
Divulgação e Difusão da Ciência (RADDICI).
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear a Universidade do Estado do Amazonas –
(UEA) e todos os seus professores, servidores e alunos,
pelo ótimo incentivo as pesquisas cientificas aos alunos, pesquisadores e o povo ao Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 867, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos ao SESC – Serviço Social do Comércio – Manaus, que completou
sessenta e seis anos de atuação na Capital do Estado
do Amazonas, comemorado no dia 13 de setembro,
bem como seja encaminhado o referido voto ao seu
Presidente, Senhor José Roberto Tadros, no seguinte
endereço: Rua: Henrique Martins, 427 – Centro. Manaus – AM, 69057-000
Justificação
O Serviço Social do Comércio (SESC), que completa 66 anos de atuação no Estado do Amazonas,
oferece inúmeros serviços em diversas áreas de saúde, educação e cultura.
Sendo uma instituição de caráter privado, sem
fins lucrativos, concedendo aos manauaras, serviços
de ótima qualidade.
O objetivo do SESC – Manaus é atender as necessidades dos trabalhadores no comércio, fortalecendo-os através das ações educativas e transformadoras.
Ao completar 66 anos de serviços prestados ao longo de sua história, verificamos o quanto seu crescimento
foi positivo, destacando que o SESC tem unidades em
Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Itacoatiara.
Congratulo-me em especial aos funcionários que
exercem com excelência as suas atividades profissionais, abraçando com responsabilidade o compromisso
diário para com a cidade de Manaus.
Por esse motivo, homenageamos o Serviço Social do Comércio (SESC-MANAUS) e todos seus servidores pelos 66 anos de ótimos serviços prestados
ao povo do Amazonas.
Sala das Sessões, de setembro de 2012 – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 868, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos a Câmara Municipal de
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Manaus, por ocasião da comemoração ao dia do Vereador, bem como seja encaminhado o referido voto ao
Presidente da Câmara Municipal de Manaus – Vereador
Isaac Tayah, no seguinte endereço: Rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 850, Bairro São Raimundo,
Manaus, Amazonas CEP: 69027-020.
Justificação
O Vereador não é somente representante do povo
no legislativo municipal, mas sim, o elo que conduz
aos órgãos governamentais, de forma clara e rápida,
o clamor por soluções dos problemas ocorridos em
sua comunidade. Sendo também um fiscalizador das
contas do município, representando o povo que o elegeu no controle das soluções apresentadas e de seus
interesses mais diretos.
Hoje o vereador brasileiro é muito mais atuante
com suas funções se comparado com décadas anteriores, isso os fortalece por possuírem uma explícita
identidade de fiscal do povo.
Tive a grande honra de ser Vereadora de Manaus,
onde exerci com zelo e responsabilidade os mandatos, e foi no exercício dessa incumbência recebida dos
eleitores manauaras que pude buscar desenvolver as
idéias e a linha política que até hoje mantenho, qual
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seja a da eqüidade na distribuição de renda, a justiça
social, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e
da cidadã, o aprimoramento do sistema de saúde, a
questão da moradia para todos, saneamento básico,
escola digna, confiável e competente para a comunidade, e, principalmente, a sustentabilidade econômica
da Zona Franca de Manaus, além de outros que se
apresentem e que tenham o clamor do povo amazonense inserido.
Assim, não poderia deixar de homenagear o Vereador, que simboliza a expressão máxima do Estado
Democrático de Direito por ser o direto representante
de uma comunidade dentro de um município.
Por esse motivo, apresento o presente Voto em
reconhecimento aos serviços que os Vereadores prestam ao povo manauara.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin – PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 352, DE 2012
Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de
2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da
Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº
51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras
providências, para modificar requisito de
que o Agente Comunitário de Saúde resida
na área da comunidade em que atuar, a fim
de exigir apenas que o profissional resida
na área do município em que atuar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 6º da Lei nº 11.350, de
5 de outubro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º.............................................................
I − residir na área do município em que atuar;
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revoga-se o § 2º do art. 6º da Lei nº 11.350,
de 5 de outubro de 2006.
Justificação
No contexto de seu surgimento, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) foram idealizados como
pessoas que trabalhariam na própria comunidade onde
morassem e com ela se relacionariam num caráter de
certo ativismo social e de filantropia.
Naquele contexto, o art. 3º do Decreto no 3.189,
de 4 de outubro de 1999, que fixa diretrizes para o
exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde (ACS), e dá outras providências, especificava então
que o ACS deveria residir na própria comunidade, ter
espírito de liderança e de solidariedade e preencher
os requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Os ACS, na maioria dos casos, não se classificavam nem como simples pessoas da comunidade
atuando com espírito de solidariedade nem como servidores públicos, os quais necessitavam ser aprovados em concursos públicos de provas ou de provas e
títulos, nos moldes definidos pela Constituição Federal
(CF) de 1988.
Em conseqüência dessa dicotomia, muitos ACS
foram arregimentados em estado de precariedade no
que tange a sua situação funcional.
Com o grande êxito do Programa de Saúde da
Família (atualmente denominado como Estratégia de
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Saúde da Família) − que se tornou a mola mestra em
torno da qual se organiza a Atenção Básica à Saúde,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) − e do
crescimento sustentado do número de ACS em atividade, a situação ambígua desses profissionais originou a
necessidade de regularizar a situação jurídica dos ACS.
Dessa forma, em 2006, foi editada a Emenda
Constitucional nº 51, que inseriu no art. 198 de nossa
Carta Magna três parágrafos para oferecer o arcabouço constitucional necessário à regularização da situação funcional dos agentes comunitários de saúde e
dos agentes de combate às endemias, nos seguintes
termos:
Art. 198...........................................................
........................................................................
§ 4º Os gestores locais do sistema único de
saúde poderão admitir agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua
atuação.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico
e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate
às endemias.
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do
art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição
Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde
ou de agente de combate às endemias poderá
perder o cargo em caso de descumprimento
dos requisitos específicos, fixados em lei, para
o seu exercício.
No mesmo ano, e em atendimento à previsão
constitucional constante do § 5º acima transcrito, a Lei
nº 11.350, de 5 de outubro 2006, veio regulamentar o
art. 198 da CF, trazendo determinações destinadas a
reforçar o enfoque comunitário anteriormente mencionado. Destaca-se a apresentação, entre os requisitos
para o exercício da atividade de ACS, da exigência de
o profissional residir na área da comunidade em que
atuar, desde a data da publicação do edital do processo
seletivo público (art. 6º, inciso I), área geográfica essa
cuja definição compete ao ente federativo responsável
pela execução dos programas, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Além disso, e tendo em vista o disposto no § 6º
do art. 198 da CF, o parágrafo único do art. 6º da Lei
nº 11.350, de 2006, especifica que, no caso dos ACS,
o contrato de trabalho também poderá ser rescindido
unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao
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disposto no inciso I do art. 6º (obrigatoriedade de o
ACS residir na área em que irá atuar) ou na hipótese
de apresentação de declaração falsa de residência.
Diante desses dispositivos contidos em lei federal, estados e municípios são obrigados a selecionar
os ACS entre as pessoas que residem na área da comunidade onde eles devem atuar. Em muitos desses
municípios, porém, essa determinação representa um
entrave à contratação de pessoas realmente qualificadas para exercer a atividade. Para os gestores de tais
municípios, seria mais do que suficiente exigir que o
ACS resida na área do município onde irá trabalhar.
Ressalte-se que o conceito original de agente comunitário, que trabalharia na comunidade onde mora
e se relacionaria com a comunidade num caráter de
certo ativismo social e de filantropia, perdeu-se com a
regulamentação constitucional e jurídica que transformou o ACS em empregado ou servidor público e regularizou sua situação funcional. A nosso ver, nesse novo
contexto, a determinação de que o ACS deva residir na
área da comunidade em que atuar não faz mais sentido.
Por isso defendemos que qualquer pessoa qualificada
tenha o direito de participar do processo seletivo e a
atuar na comunidade, ainda que não viva nela.
É de ressaltar, acerca das atividades dos ACS,
que o art. 198 da Constituição Federal, em seu § 5º −
com a nova redação dada pela Emenda Constitucional
nº 63, de 2010 −, dispõe que:
Art. 198. .........................................................
........................................................................
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico,
o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário
de saúde e agente de combate às endemias,
competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
para o cumprimento do referido piso salarial.
Porém, no âmbito de um regime federativo como
o nosso, a tentativa de legislar sobre tal matéria por
meio de lei federal traz conflitos e ambiguidades difíceis
de serem solucionadas. A própria definição do regime
jurídico dos ACS reflete tal dificuldade: por um lado,
a Constituição Federal determina que uma lei federal
disponha sobre o regime jurídico do ACS; por outro, a
própria lei federal que regulamenta a Constituição estabelece que os ACS submetem-se ao regime jurídico
estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), salvo se lei local − originada dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios − dispuser de forma diversa.
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Assim, entendemos que os municípios, como responsáveis diretos pela contratação dos ACS, deveriam
ter o direito de legislar acerca do tema conforme suas
necessidades, sem estarem amarrados às limitações
estabelecidas em lei federal.
Não obstante, apresentamos este projeto de lei,
que, por meio de alteração a ser realizada na Lei nº
11.350, de 5 de outubro de 2006, almeja um aumento
na competitividade do processo seletivo para Agentes Comunitários de Saúde e, portanto, seu aprimoramento. Estou convicto de que a medida proposta irá
beneficiar nossos municípios e propiciar melhorias na
atenção básica à saúde por eles prestada no âmbito
do SUS. Tal convicção leva-nos a esperar o apoio dos
Parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação do
projeto. – Senador Sérgio Souza
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I – em virtude de sentença judicial transitada em
julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.
....................................................................................
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
....................................................................................
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar
o cumprimento da determinação da lei complementar
referida neste artigo, o servidor estável poderá perder
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada
um dos Poderes especifique a atividade funcional, o
órgão ou unidade administrativa objeto da redução
de pessoal.
....................................................................................
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
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II – atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III – participação da comunidade.
§ 1º O sistema único de saúde será financiado,
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da
aplicação de percentuais calculados sobre:
I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º;
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá:
I – os percentuais de que trata o § 2º;
II – os critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a
seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva
redução das disparidades regionais;
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal;
IV – as normas de cálculo do montante a ser
aplicado pela União.
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes
de combate às endemias por meio de processo seletivo
público, de acordo com a natureza e complexidade de
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o
piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os
Planos de Carreira e a regulamentação das atividades
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da
lei, prestar assistência financeira complementar aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o
cumprimento do referido piso salarial.
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do
art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal,
o servidor que exerça funções equivalentes às de
agente comunitário de saúde ou de agente de com-
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bate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados
em lei, para o seu exercício.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 2006
Acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da
Constituição Federal.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 63, DE 2006
Altera o §5º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos
de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias..
....................................................................................
LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006
Regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art.
2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de
fevereiro de 2006, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá
preencher os seguintes requisitos para o exercício da
atividade:
I - residir na área da comunidade em que atuar,
desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada; e
III - haver concluído o ensino fundamental.
§ 1o Não se aplica a exigência a que se refere
o inciso III aos que, na data de publicação desta Lei,
estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde.
§ 2o Compete ao ente federativo responsável pela
execução dos programas a definição da área geográfica
a que se refere o inciso I, observados os parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
....................................................................................
DECRETO Nº 3.189, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999
Fixa diretrizes para o exercício da atividade
de Agente Comunitário de Saúde (ACS), e
dá outras providências.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à
última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 353, DE 2012
Altera o artigo 126 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória
a baixa de veículo irrecuperável, definitivamente desmontado, vendido ou leiloado
como sucata.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 126. É obrigatória a baixa de registro de
veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, sinistrado com perda total ou objeto
de indenização total ou parcial por desinteresse
comercial de recuperar o bem, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo
chassi, de forma a manter o registro anterior.
§ 1º A obrigação de que trata o caput dar-se-á no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, por parte:
I – do proprietário se o veículo não for segurado;
II – da companhia seguradora quando o veículo sinistrado com perda total for objeto de
indenização total ou parcial por desinteresse
comercial de recuperar o bem.
§ 2º Para a baixa do veículo deverá o órgão de
trânsito competente recolher os documentos de
registro e licenciamento, placas e determinar
a destruição da numeração do chassi;
§ 3º A baixa do veículo deverá ocorrer independentemente do pagamento de impostos, taxas
e multas, que serão lançados de acordo com
a ocorrência do fato gerador, observados os
dados cadastrais pertinentes ao contribuinte.
§ 4º A baixa do veículo impede que o veículo
volte à circulação
§ 5º O veículo só poderá ser objeto de leilão ou
venda como sucata mediante a apresentação
de certidão de sua baixa.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A atual legislação determina que a baixa definitiva de veículo irrecuperável, ou definitivamente
desmontado, deverá ser requerida pelo proprietário
ou pela companhia seguradora ou do adquirente do
veículo destinado à desmontagem, contudo permite
que esses responsáveis se eximam dessa obrigação,
possibilitando que sucatas de veículos irrecuperáveis,
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desmontado, sinistrado sejam usadas para legalizar
veículos roubados.
É o que ocorreu no ano de 2010, quando Carlos
Roberto Santos da Silva teve sua camionete roubada
e oito meses depois, a polícia apreendeu um veículo
que tinha uma peça com a numeração do carro dele. A
camionete roubada foi montada em um chassi de um
veículo adquirido em leilão oficial em Porto Alegre, e
que pertencia a Polícia Rodoviária Federal de Florianópolis, e utilizava para transitar as placas e documentos
do veículo adquirido no leilão.
Também vem ocorrendo a venda de veículos
irrecuperáveis, os quais são indenizados pelas seguradoras por perda total e vendidos no mercado como
sucata, sem, contudo o procedimento prévio da baixa
do veículo no órgão de trânsito, permitindo com isso a
utilização desses automóveis na montagem, sobre o
seu chassi, de veículos idênticos roubados posteriormente por encomenda.
Com esses exemplos concluímos que a inexistência de legislação eficaz para a baixa de veículo
irrecuperável, ou definitivamente desmontado, sinistrado com perda total ou objeto de indenização total
ou parcial por desinteresse comercial de recuperar o
bem, possibilita a ação de atividades criminosas, ao
permitir que o documento de registro do veículo irrecuperável seja aproveitado para “esquentar” um veículo objeto de crime, proporcionando uma atividade
altamente lucrativa.
A proposição legislativa que ora apresento tem
o objetivo de trazer para o Senado Federal e Câmara dos Deputados o debate sobre o procedimento de
baixa dos veículos irrecuperáveis
Visa o presente projeto impedir a ação de quadrilhas especializadas em legalizar veículos furtados
ou roubados através de utilização de documentos
e chassi de veículos irrecuperáveis e representará
grande contribuição ao combate aos crimes de furto,
roubo e latrocínio.
Essas as razões por que peço o apoio para a
presente proposição. – Senadora Kátia Abreu.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável,
ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre
o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.
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Parágrafo único. A obrigação de que trata este
artigo é da companhia seguradora ou do adquirente
do veículo destinado à desmontagem, quando estes
sucederem ao proprietário.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição , Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 354, DE 2012 – COMPLEMENTAR
Altera os arts. 113 e 115 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional) para dispor que as obrigações
tributárias acessórias decorrem da lei e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 113 e 115 da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 113..........................................................
........................................................................
§ 2º A obrigação acessória decorre da lei e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória
é qualquer situação que, na forma da lei, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure a obrigação principal.” (NR)
Art. 2º Ficam revogados:
I – o inciso VI do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715,
de 22 de novembro de 1979;
II – o art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro
de 1999.
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A atual redação do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional – CTN dá liberdade ilimitada, por ato
ou mesmo por simples procedimento administrativo,
para a imposição de obrigações acessórias tributárias
(inscrição em cadastros, manutenção de livros e entrega de declarações), em evidente confronto com o
princípio da legalidade estrita que a Constituição Federal impõe para as obrigações tributárias, em senso
estrito, e para todos os cidadãos.
Com efeito, o dispositivo citado estabelece que
obrigação tributária acessória decorre da “legislação
tributária”. Sucede, entretanto, que o próprio CTN, no
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art. 96, abre o conceito de “legislação tributária” para
compreender não apenas as leis, mas também os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares.
Por sua vez, “normas complementares”, no conceito do art. 100, podem ser atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões de
órgãos de julgamento, os convênios entre os órgãos
fiscais e até as práticas reiteradamente observadas
pelas autoridades administrativas.
Atualmente, na prática basta o fisco de qualquer
dos entes tributantes começar a exigir aleatoriamente
determinada declaração, para que ela se torne uma
obrigação acessória para todos os contribuintes. A insegurança do contribuinte, em escala oposta, é infinita.
O mesmo CTN consagra que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à parte pecuniária
(art. 113, § 3º). Estamos, portanto, diante de uma incongruência inexplicável: a obrigação principal decorre
de lei formal. A obrigação acessória pode originar-se
livremente da vontade administrativa – mas converte-se em obrigação principal.
Lamentavelmente, esse quadro jurídico-normativo tem proporcionado grande multiplicação das obrigações, com multas severíssimas que, não poucas
vezes, inviabilizam a atividade econômica, justamente das pequenas empresas, menos aptas a manter o
custoso e complexo aparato de acompanhamento da
prolífica legislação fiscal brasileira.
No âmbito federal, o art. 16 da Lei nº 9.779, de 19
de janeiro de 1999, delegou à Secretaria da Receita
Federal do Brasil dispor livremente sobre obrigações
acessórias relativas aos impostos que administra. As
penalidades são previstas de forma genérica no art.
57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 57. O descumprimento das obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei nº 9.779, de 1999, acarretará a aplicação
das seguintes penalidades:
I – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II – cinco por cento, não inferior a R$ 100,00
(cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa jurídica ou de terceiros em relação
aos quais seja responsável tributário, no caso
de informação omitida, inexata ou incompleta.
....................................................................................
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Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. Malheiros, 2000, pág. 308/9) defende que este tipo de delegação viola nitidamente a
separação de poderes:
É dizer: se à lei fosse dado dispor que o Executivo disciplinaria, o regulamento, tal ou qual liberdade, o ditame assecuratório de que “ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei” perderia o caráter
de garantia constitucional, pois o administrado
seria obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa ora em virtude de regulamento, ora de lei,
ao líbito do Legislativo, isto é, conforme o legislador ordinário entendesse de decidir. (...) Por
isso a lei que limitar-se a (pretender) transferir
ao Executivo o poder de ditar, por si, as condições ou meios que permitem restringir um direito
configura delegação disfarçada, inconstitucional.
Tal entendimento é consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, ao invalidar sanções não impostas por lei
e entregues ao exclusivo arbítrio da autoridade fiscal.
Os contornos mínimos da obrigação acessória
devem ser criados em lei, de forma específica para
cada situação, relegando para o regulamento e para
os atos dos órgãos fiscalizadores a fixação de elementos técnicos.
Não se trata de retirar a legítima função do regulamento prevista no direito e na Constituição brasileira.
Exemplificando: na legislação do imposto de renda, deve constar também a obrigação acessória de o
contribuinte apresentar declarações para a administração. No regulamento, constará a periodicidade, o prazo
e os elementos a serem informados. Nos demais atos,
como instruções normativas e portarias, serão definidos o formulário, questões técnicas e normas dirigidas
aos agentes públicos (por exemplo, se a entrega será
por meio eletrônico, local de apresentação, setor responsável pela análise etc.).
Por essas razões, propõe-se à discussão e aperfeiçoamento pelo Congresso Nacional a retificação
do Código Tributário Nacional para que a imposição
de obrigações tributárias acessórias seja, claramente, decorrente de lei formal. – Senadora Kátia Abreu,
(PSD-TO).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional
e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
....................................................................................
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Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
....................................................................................
Art. 100. São normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:
I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa;
III – as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas;
IV – os convênios que entre si celebrem a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades,
a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
....................................................................................
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou
acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência
do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
....................................................................................
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é
qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.
....................................................................................
LEI Nº 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, relativamente à tributação dos Fundos
de Investimento Imobiliário e dos rendimentos auferidos em aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, à
incidência sobre rendimentos de benefici-
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ários no exterior, bem assim a legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, relativamente ao aproveitamento
de créditos e à equiparação de atacadista
a estabelecimento industrial, do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, relativamente às operações
de mútuo, e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, relativamente às despesas financeiras, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal
dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Altera a legislação das Contribuições para
a Seguridade Social – COFINS, para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/
PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
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de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados;
II – cinco por cento, não inferior a R$ 100,00
(cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata
ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica
optante pelo SIMPLES, os valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
....................................................................................
DECRETO-LEI
Nº 1.715, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979
Regula a expedição de certidão de quitação
de tributos federais e extingue a declaração
de devedor remisso.
....................................................................................
Art 1º – A prova de quitação de tributos, multas
e outros encargos fiscais, cuja administração seja da
competência do Ministério da Fazenda, será exigida
nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
VI – outros casos que venham a ser estabelecidos pelo Poder Executivo.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Jor-
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ge Viana para integrar o Conselho do Prêmio Mérito
Ambiental, nos termos do Ofício nº 28, de 2012, da
Liderança do PT.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Paulo
Paim, como membro titular, em substituição ao Senador
Pedro Taques, e os Senadores Pedro Taques, Antonio
Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, como membros
suplentes, para integrarem a Comissão Mista Especial
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destinada a elaborar, em sessenta dias, os projetos de
lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na Emenda Constitucional
nº 69, de 2012, nos termos do Ofício nº 120/2012, do
Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu da Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2012
(nº 2.784/2011, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dá nova redação ao art.
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387 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, para a detração ser considerada pelo juiz que proferir sentença condenatória.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Projeto de Lei da Câmara nº 93,
de 2012, vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 412, de 20 de setembro de 2012, do Ministro de
Estado da Integração Nacional, em resposta ao Requerimento nº 643, de 2012, de informações, de autoria
do Senador Jorge Viana.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da
União o Aviso no 1193-Seses-TCU, de 2012, na origem,
encaminhando cópia do Acórdão nº 2521/2012-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC
011.384/2011-5, acompanhado do Relatório e do Voto
que o fundamentam.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 26 de setembro do corrente.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu a Mensagem
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nº 85, de 2012 (nº 413/2012, na origem), da Presidência da República, que encaminha, em atendimento ao
disposto no § 4º art. 67 da Lei nº 12.465/2011, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias
referente ao 4º Bimestre de 2012.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Sr. Senador Ciro Nogueira e a Srª
Senadora Angela Portela enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, será comemorado no dia
1º de outubro o Dia Internacional da Pessoa Idosa. A
data foi instituída pela Organização das Nações Unidas
(ONU) com o objetivo de contribuir para aprimorar a
qualidade de vida dos mais velhos, por meio de ações
que visem a sua integração social e a sua saúde.
A instituição dessa data decorreu da convocação da primeira Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento, em 1982, que produziu o Plano de Ação
Internacional de Viena Sobre o Envelhecimento. Esse
Plano conclama os povos à ação em favor dos idosos em assuntos como saúde e nutrição, proteção do
consumidor idoso, habitação e meio ambiente, família, bem-estar social, segurança de renda e emprego,
educação e coleta e análise de dados de pesquisa.
Em 1991, a Assembleia Geral adotou os Princípios das Nações Unidas em Favor das Pessoas Idosas,
listando 18 direitos das pessoas idosas em relação à
sua independência, participação, cuidados de que necessitam, autorrealização e dignidade.
No ano seguinte, a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento reuniu-se para dar continuidade
ao Plano de Ação traçado em 1982, tendo adotado a
chamada Proclamação do Envelhecimento, um chamamento à preparação internacional para fazer face
ao envelhecimento sem precedentes da população
mundial que estamos vivendo.
A mobilização internacional relativa ao envelhecimento continuou em 2002, quando a Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento foi realizada em Madrid. Objetivando desenvolver
uma política internacional relativa ao envelhecimento
para o século XXI, a Assembleia adotou uma Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre
o Envelhecimento de Madrid. O Plano de Ação pedia
mudanças de atitudes, políticas e práticas em todos
os níveis para se adequar às perspectivas do envelhecimento da população no século XXI.
Sem entrar nos detalhes desses documentos,
todos eles relevantes, não é difícil compreender a
preocupação da ONU com o tema do envelhecimento.
Segundo dados fornecidos pela Organização, a pro-
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porção de pessoas com 60 anos ou mais deve duplicar
até 2050, e seu número absoluto atual deve mais que
triplicar, alcançando dois bilhões até lá.
Na maioria dos países, o número de pessoas
acima dos 80 anos deve quadruplicar até 2050, o que
nos levará, naquele ano, a uma população de quase
400 milhões nessa faixa etária. O principal complicador dessa situação é que, atualmente, 64% de todas
as pessoas mais velhas vivem nas regiões menos
desenvolvidas do Planeta, um número que deverá
aproximar-se de 80% em 2050.
Como se pode ver, Senhor Presidente, Senhoras
Senadoras, Senhores Senadores, o desafio é imenso.
No Brasil, o quadro segue a tendência internacional. De acordo com os dados do Censo de 2010,
os idosos com mais de 60 anos formam o grupo etário
que mais cresceu na última década. Dez anos atrás
o Brasil tinha 14,5 milhões de pessoas idosas, população igual a 8% do total. Hoje, já são 18 milhões as
pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a
12% da população brasileira.
A população idosa do Brasil tende a aumentar
bastante, nos próximos anos, segundo as estimativas
disponíveis. Em 2025, quando estivermos em 6º lugar
no ranking dos países com população mais idosa, os
brasileiros com 60 anos ou mais passarão a ser 32
milhões.
Em 2050, o percentual de idosos será igual ou
superior ao das crianças de até 14 anos. Estima-se
que, naquele ano, o Brasil terá uma estrutura etária
muito semelhante à que existe hoje na França. Outro
número que preocupa é que, segundo o Ministério da
Saúde, 70% dos nossos idosos são usuários do Sistema Único de Saúde, razão pela qual é preciso melhorar
o atendimento e o acesso ao Sistema.
Tudo isso visto, é importante estarmos alertas
para o fato de que temos menos de 40 anos de prazo
para nos prepararmos e produzirmos soluções adequadas a essa nova realidade. A nos ajudar, temos o
bônus demográfico, nas duas próximas décadas, um
período no qual a população economicamente ativa
supera largamente a de dependentes, composta por
idosos e crianças.
Nesses períodos, há excelentes oportunidades
para o crescimento econômico e para se resolver problemas futuros na Previdência, por exemplo, já que a
população idosa estará aumentando e, com isso, ampliando seus gastos. É um tempo excelente de preparação para a mudança demográfica que enfrentaremos.
Outro fator que nos ajuda é que as pessoas mais
velhas têm, cada vez mais, sido vistas como capazes
de contribuir para o desenvolvimento. Assim, suas habilidades para melhorar suas próprias vidas e as socie-
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dades em que vivem podem e devem ser transformadas
em políticas e programas em todos os níveis. É muito
auspicioso o fato de que, cuidando adequadamente
dos idosos, poderemos também contar com eles, em
particular com sua sabedoria, na construção de uma
sociedade melhor.
O nosso Estatuto do Idoso, de 2003, é bastante
completo, mas ainda há muito que fazer nesse campo.
De minha parte, tenho tomado iniciativas sobre alguns
temas que me preocupam em particular. Um deles é a
violência contra o idoso, cada vez mais disseminada
hoje em dia.
As mulheres idosas sofrem bastante com a violência doméstica. Em razão disso, apresentei o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2012, dando prioridade
no atendimento às idosas pela autoridade policial.
Além disso, o Projeto estabelece que quando houver
violência doméstica e familiar contra a mulher idosa
deverá ser aplicado, no que couber, o disposto na Lei
Maria da Penha.
Já no Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2011,
propus que se conceda abatimento do Imposto de
Renda sobre medicamentos de uso controlado e continuado, o que beneficia especialmente os idosos, seus
maiores usuários. Na falta do apoio direto do sistema
público, a aquisição de medicamentos pelas pessoas
idosas deve contar com algum tipo de subsídio governamental, uma vez que a Constituição Federal garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Essas são algumas ações modestas, que, embora tenham eficácia, ainda representam muito pouco
diante da enorme tarefa de preparar o Brasil para o
envelhecimento da nossa população. De minha parte,
quero registrar que estou atento ao problema e pronto
a participar do seu equacionamento e da sua solução.
Mas quero também conclamar todas as instâncias de
Governo e do Poder Legislativo, em especial, para que
comecemos a trabalhar desde já nessa importante
questão. É certo que o futuro chegará, e nós devemos
estar preparados para ele.
Para finalizar, quero saudar os idosos de todo o
Brasil, especialmente aqueles nascidos ou que escolheram o meu querido Piauí para morar, manifestando-lhes o meu respeito e a certeza da importância que
eles têm para a sociedade brasileira. Com sua experiência e sabedoria, certamente nos trarão as luzes e a
inspiração necessária para construirmos um amanhã
melhor para eles e para todos nós.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Brasil terá, enfim, um Novo Código
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Florestal. Depois de quase uma década de tramitação da proposta de reformulação do Código Florestal
no Congresso Nacional, conseguimos aprovar a Lei
12.651/2012, que vai reger as ações dos homens sobre o meio ambiente.
Embora tendo demorado a ser aprovada, a nova
lei chega em boa hora, pois vigorava a Lei 4.771, que
em 1965 alterou o primeiro Código Florestal Brasileiro,
datado de 1934, ainda no governo de Getúlio Vargas.
O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas
do mundo. Certamente continuará sendo. É também
o responsável por um dos maiores patrimônios ambientais do planeta.
Cabe-nos – e acho que trabalhamos eficazmente
nesse sentido – combinar esses dois elementos fundamentais. Precisamos, como diz a presidenta Dilma
Rousseff, de um “verde produtivo”. Acredito que conseguimos caminhar nesse sentido.
O Novo Código Florestal não é a lei ambiental
dos sonhos de alguns segmentos da nossa sociedade.
Mas, certamente, expressa as forças políticas e produtivas que a compõe. Ou seja, ambientalistas, produtores rurais, governo federal, deputados e senadores,
ambientalistas, acadêmicos, especialistas e estudiosos
da questão. Um assunto, senhores senadores, que, na
verdade, diz respeito a toda a sociedade.
A nova lei, como vimos, é item especial da pauta
deste esforço concentrado extraordinário que deliberou sobre a indicação de ministros e também acerca
da instalação da comissão mista que examinará a MP
580/2012, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos para a execução de ações do PAC por
estados e municípios.
Apreciamos, assim, o PLV 21/2012 que modificou
o texto original da Medida Provisória do Código Florestal (MP 571/2012), enviada para esta casa, no dia 25
de maio do corrente, pela Presidenta Dilma Rousseff.
A nova lei vai, agora, à sanção presidencial e nossa expectativa é de conclusão deste longo processo,
que teve muitas idas e vindas.
Devo dizer que não foi fácil chegarmos até aqui.
Todas as pessoas que acompanharam este processo
sabem houve um longo processo de negociação que
resultou nesta nova lei ambiental.
A nova lei só está sendo votada agora, depois
de acordo firmado na Comissão Mista que a analisou
e a discutiu exaustivamente com todos os atores sociais e políticos.
Tenho muito orgulho de ter participado deste processo de exaustivas discussões, reflexão e decisão,
que durou mais de dois anos e que resultou no acordo,
dando origem à presente lei.
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Acordo, é certo, não significa concordância absoluta, mas revela a existência de um denominador
comum entre as partes envolvidas neste processo.
É neste sentido que venho a esta tribuna, para
agradecer, em nome da população de Roraima, a todos
os atores que, por meio de um entendimento, contribuíram para uma questão crucial para nosso Estado:
a aprovação da proposta de redução do percentual
da reserva legal, que apresentei à Comissão de Meio
Ambiente do Senado.
Refiro-me ao capítulo IV, da Área de Reserva
Legal, na Seção I, que trata da “Delimitação da Área
de Reserva Legal”, no artigo 12.
Neste artigo, o inciso I determina, em sua alínea
a, o percentual de 80% de preservação para o imóvel
situado em área de florestas. Todavia, com as aprovações no Senado e na Câmara, e com a sanção presidencial, o parágrafo 5º deste artigo, passou a contar
com a seguinte redação:
“Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de
Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal
para até 50% (cinquenta por cento), quando o
Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico
aprovado e 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de
conservação da natureza de domínio público,
devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas.”
Por que propusemos essa redução? Antes de
mais nada, vale esclarecer que a proposta por nós
formulada visa, sim, promover o desenvolvimento de
nosso Estado. Porém, sem causar prejuízos à natureza
da Amazônia Legal cujo percentual de 80% se manterá
em vigor para os demais Estados da região.
Podemos afirmar que, no caso de Roraima, mantém-se grau extremamente elevado de proteção ao
meio ambiente. Como nosso Estado conta com mais
de 65% de áreas de proteção e de áreas indígenas,
mantendo-se ainda uma reserva legal de 50% do restante, ainda assim Roraima estará preservando nada
menos do que 85% de seu território.
Podemos comprovar, assim, que o compromisso
que sempre mantivemos com o respeito ao meio ambiente não conflita, em nada, com a necessidade de
garantir o desenvolvimento de Roraima.
Aliás, é bom que se repita que, os percentuais de
Reserva Legal foram mantidos. Ou seja, para o bioma
da Amazônia, o percentual continua a ser 80%; para o
do cerrado, manteve-se o percentual de 35%; e para
as áreas de campos gerais são 20%.
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Aprovada pela Comissão de Meio Ambiente do
Senado e pelo plenário da Câmara dos Deputados,
nossa proposta foi mantida pela Presidenta Dilma
Rousseff, que vetou 12 itens do texto aprovado pela
Câmara Federal.
A manutenção da nossa proposta preservou o
direito de Roraima de desenvolver atividades agropecuárias, com segurança jurídica para os produtores
rurais, especialmente aqueles da agricultura familiar.
Garantir a inclusão e manutenção desta proposta
no novo Código florestal foi uma grande vitória para
o nosso Estado.
Por isso, minha vinda a esta tribuna, tem no agradecimento sua razão maior, a todos os agentes políticos envolvidos neste processo, e que entenderam a
importância desta medida para Roraima.
Agradeço, portanto, à Presidenta Dilma Rousseff, à ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira,
ao relator Jorge Viana, aos membros da Comissão
de Meio Ambiente do Senado, à bancada governista
no Senado e aos atores sociais nacionais, envolvidos
nesta discussão.
Agradeço, ainda, aos representantes do setor
produtivo de Roraima, com quem estive reunida e que
lutaram incansavelmente para que esta proposta fosse
mantida no novo Código Florestal Brasileiro.
Entendo que, agora, com a garantia de redução
da reserva legal, nossos produtores tudo farão para
assegurar a preservação do meio ambiente.
Sei que não encerramos por aqui, nossa luta em
favor de Roraima. Precisamos, a partir de agora, com
esta vitória, nos empenharmos para resolver outras
questões referentes às unidades de conservação e
também lutarmos pela aprovação definitiva do nosso
Zoneamento Ecológico Econômico, que deverá determinar as áreas prioritárias para a produção do Estado.
Por fim, faço um reconhecimento público à competência com que a presidenta da República conduziu todo
este processo de intensos debates e de diálogos, entre as
forças nele envolvidas. A ela caberá agora, como é correto, a palavra final sobre a questão, ao receber o texto que
concluímos, para sanção presidencial e eventuais vetos.
A opinião pública pode perceber que, mesmo nas
adversidades, a presidente tem mantido o equilíbrio
do diálogo demonstrando, mais uma vez, seu compromisso com a consolidação da democracia brasileira.
Era o que tinha a falar, neste dia tão significativo
para o ambiente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos,
encerro a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 26 minutos.)
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Ata da 183ª Sessão, Não Deliberativa,
em 26 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 15 horas e 58 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, dos
seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
– nº 118, de 2012 (nº 364/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Jordânia, Estado de Minas Gerais;
– nº 152, de 2012 (nº 1.027/2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Beneficente Vida Plena
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Garça, Estado de São Paulo;
– nº 174, de 2012 (nº 2.754/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de
Radiodifusão da Colônia Triunfo para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 178, de 2012 (nº 2.860/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM Norte Pioneira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná;
– nº 186, de 2012 (nº 2.931/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária Central de Santiago para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 187, de 2012 (nº 2.934/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Abraqua - Associação Brasileira

de Qualificação e Ensino Pró-Rádio para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– nº 193, de 2012 (nº 2.963/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Panema Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Andirá,
Estado do Paraná;
– nº 199, de 2012 (nº 3.039/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Eldorado Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– nº 200, de 2012 (nº 3.042/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Comunitária de Comunicação de Pelotas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 201, de 2012 (nº 3.052/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Transamérica
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul;
– nº 202, de 2012 (nº 3.056/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Voz de Itabaiana Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Itabaiana, Estado de Sergipe;
– nº 205, de 2012 (nº 3.062/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Telecomunicações
Campos Dourados Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Cascavel, Estado do Paraná;
– nº 207, de 2012 (nº 3.069/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de
Amigos de Bairros para executar serviço de
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radiodifusão comunitária na cidade de Alto
Paraguai, Estado de Mato Grosso;
– nº 208, de 2012 (nº 3.081/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural Cafelandense
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cafelândia, Estado de São Paulo;
– nº 211, de 2010 (nº 3.092/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Musical FM
S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Jacareí, Estado de São Paulo;
– nº 212, de 2012 (nº 3.093/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Integração Sul
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Santana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 214, de 2012 (nº 3.106/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Televisão Guararapes Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Cerro
Azul, Estado do Paraná;
– nº 218, de 2012 (nº 72/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 219, de 2012 (nº 74/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Centro de Comunicação Alternativa de Acrelândia para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Acrelândia, Estado do Acre;
– nº 220, de 2012 (nº 75/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Brasília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Brasília, Distrito Federal;
– nº 221, de 2012 (nº 79/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Beneficente de Mães Nossa Senhora da Conceição
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Biritinga, Estado da Bahia;
– nº 223, de 2012 (nº 117/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo Ltda. para explorar ser-
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viço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná;
– nº 224, de 2012 (nº 124/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Guarapuava Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Guarapuava, Estado do Paraná;
– nº 227, de 2012 (nº 139/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade
de Sergipe FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe;
– nº 229, de 2012 (nº 147/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária e Cultural de Comunicação do Chuí para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Chuí, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 230, de 2012 (nº 150/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Amigos da Cultura AMIC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Orós, Estado do Ceará;
– nº 232, de 2012 (nº 166/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária Amigos da Terra de Paulo Frontin para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paulo Frontin, Estado do Paraná;
– nº 233, de 2012 (nº 190/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Caiuá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná;
– nº 234, de 2012 (nº 195/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Clube
Um Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 236, de 2012 (nº 236/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Aldeia SOS
de Goioerê para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Goioerê, Estado do Paraná;
– nº 242, de 2012 (nº 277/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Minuano de
Alegrete Ltda. para explorar serviço de radiodi-
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fusão sonora em frequência modulada na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 243, de 2012 (nº 278/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 244, de 2012 (nº 279/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Transamérica
de Curitiba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná;
– nº 245, de 2012 (nº 280/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Palmeira FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas;
– nº 251, de 2012 (nº 307/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Empresa Jornalística Noroeste Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de cidade de Santa Rosa, Estado
do Rio Grande do Sul;
– nº 252, de 2012 (nº 308/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo;
– nº 257, de 2012 (nº 347/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Marumby Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Campo
Largo, Estado do Paraná;
– nº 258, de 2012 (nº 358/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade FM de Palhoça Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Joinville (Pirabeiraba), Estado de Santa Catarina;
– nº 259, de 2012 (nº 363/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais;
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– nº 264, de 2012 (nº 460/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de
Itu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Itu, Estado de São Paulo;
– nº 265, de 2012 (nº 461/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
– nº 266, de 2012 (nº 464/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Astorga
Broadcasting Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Astorga, Estado do Paraná;
– nº 268, de 2012 (nº 482/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Jornal de Assis
Chateaubriand Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná;
– nº 269, de 2012 (nº 483/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Comunicação
Princesa do Vale Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Pedro do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul;
– nº 270, de 2012 (nº 484/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Natureza FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Buritizal, Estado de São Paulo;
– nº 271, de 2012 (nº 485/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Quiguay Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Palmas,
Estado do Paraná;
– nº 279, de 2012 (nº 1.302/2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação União das Mulheres
Florianenses - AUMF para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Floriano, Estado do Piauí;
– nº 280, de 2012 (nº 1.317/2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Star FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bocaína, Estado do Piauí;
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– nº 284, de 2012 (nº 1.947/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural e Educativa
de Vidigal para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cianorte – Vila
Vidigal, Estado do Paraná;
– nº 285, de 2012 (nº 2.003/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Solidariedade para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 297, de 2012 (nº 2.453/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à ACOMARES – Associação
Comunitária de Radiodifusão Mares do Sul FM
para executar serviço de radiodifusão comu-
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nitária na cidade de Capão da Canoa, Estado
do Rio Grande do Sul; e
– nº 298, de 2012 (nº 2.506/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de
Radiodifusão de Rio Espera - ACORARE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Espera, Estado de Minas Gerais.
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.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O primeiro orador inscrito, Senador Alvaro Dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, peço para me inscrever para uma comunicação inadiável, mas somente
se não tiver chegado a minha vez até as 15h. Mas, se
tiver chegado a minha hora de inscrição normal, falarei
no meu horário normal de inscrição.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª é o primeiro inscrito para comunicação
inadiável. Na sessão não deliberativa, são cinco minutos, Senador Eduardo Suplicy. Mas penso que o senhor
poderá falar, em função da agenda e dos oradores
inscritos. Muito obrigada, Senador.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, a Polícia Federal é uma instituição essencial, especialmente no momento vivido pelo nosso País,
com inúmeros escândalos de corrupção, a exigir uma
investigação qualificada como ela realiza quase sempre.
Hoje eu venho à tribuna para fazer referência à
importância dessa instituição e às apreensões vividas
por ela neste momento. Os representantes da Federação Nacional dos Policiais Federais aprovaram, na
tarde de ontem, a continuidade da greve de agentes,
escrivães, papiloscopistas da Polícia Federal em todo
o Brasil. A decisão foi tomada pelos presidentes dos
27 sindicatos da categoria. É importante destacar que
a Federação assegura que irá cumprir à risca a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que fixou um efetivo mínimo que deve estar à disposição dos serviços
prestados pela Polícia Federal.
Na próxima quinta-feira, os representantes dos
policiais federais em todo o País pretendem realizar um
ato nacional em São Paulo. Eu abro um parêntesis para
dizer que a atuação da Polícia Federal recebe elogios
de oposicionistas e governistas. Em muitas ocasiões,
tanto governistas quanto oposicionistas valem-se de
feitos da Polícia Federal como instituição independente. É evidente que, ocasionalmente, críticas são assacadas contra a instituição, tanto de um lado quanto
de outro. Mas aqueles que, tanto na oposição quanto
nas hostes governistas, criticam a Polícia Federal representam a minoria da sociedade. Aqueles, tanto no
Governo quanto na oposição, que aplaudem a ação
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da Polícia Federal certamente estão representando a
maioria dos brasileiros. E explico por quê.
Vejam algumas das célebres operações da Polícia Federal, que justificam a defesa que faço dessa
instituição como fundamental neste momento.
Eu imagino o que seria do nosso País sem uma
ação eficaz da Polícia Federal no combate à corrupção
na Administração Pública, por exemplo. Se há corrupção
e se há um desperdício monumental de recursos públicos
apesar da ação eficiente da Polícia Federal, imaginem os
senhores se não a tivéssemos tão competente como é.
Algumas das célebres operações da PF:
– Operação Furacão – essa operação foi um
verdadeiro furacão para combater a exploração de jogos ilegais, corrupção de agentes públicos, tráfico de
influência e receptação;
– Operação Têmis – a deusa da justiça, na mitologia grega, inspirou uma operação para desmantelar
uma quadrilha que negociava a venda de sentenças judiciais com o objetivo de fraudar a Receita Federal, venda de sentenças judiciais favoráveis aos jogos ilegais;
– Operação Sanguessuga – deflagrada no âmbito
da compra superfaturada de ambulâncias com dinheiro
público, gerando, inclusive, uma comissão parlamentar
de inquérito no Congresso Nacional;
– Operação Hidra – combate ao contrabando;
– Anaconda – operação na esfera da venda de
sentenças judiciais;
– Operações Águia e Planador – combate ao
tráfico internacional de drogas;
– Farol da Colina – combate implacável da remessa ilegal de dinheiro para o exterior;
– Vampiro – combate à fraude em licitações de
hemoderivados;
– Caixa de Pandora – extorsão de empresários;
– Operação Monte Carlo e Operação Vegas – em
que pese terem sido operações para desarticular uma
organização que explorava máquinas caça-níqueis e
jogos de azar em Goiás, a CPMI em curso demonstrou que os tentáculos da organização criminosa são
mais articulados e fazem jus à sofisticação de Monte
Carlo, no Principado de Mônaco.
Portanto, a Operação Las Vegas e a Operação
Monte Carlo deram origem a esta Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Congresso Nacional
e que certamente produzirá um farto material que vai
além da ação inicial da Polícia Federal, porque alcança,
agora, cofres públicos que generosamente abasteceram a empresa Delta, que se transformou no epicentro
desse grande escândalo de corrupção, por passar recursos significativos a cerca de 18 empresas laranjas,
abastecendo um fantástico esquema de corrupção.
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Por essa e todas as outras razões, a Polícia Federal merece o nosso respeito.
Ocupamos hoje a tribuna para manifestar o nosso
apoio irrestrito ao Projeto de Reestruturação Salarial
dos cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista da
Polícia Federal.
O projeto, cujo teor é basicamente a evolução
do perfil profissional inerente à carreira de policial federal, foi exaustivamente discutido com os Ministérios
do Planejamento e da Justiça.
Devemos relembrar que os policiais federais estão
em greve há mais de 50 dias, e a principal reivindicação é a aprovação do Projeto de Reestruturação Salarial dos cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista.
Chamo atenção para o fato de que o pleito dos
policiais transcende um mero reajuste salarial e foi
precedido de longa negociação conduzida pelas entidades dos policiais federais com o Poder Executivo
ao longo de quase três anos.
O pleito, rigorosamente legítimo, é centrado na
exigência de que sejam reconhecidas as atribuições
de nível superior inerentes aos cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista.
A Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, estabeleceu como requisito de ingresso para todos os cargos
de Polícia Federal a formação acadêmica em nível superior. Todavia, mesmo com o passar de mais de 16
anos da exigência de nível superior para o ingresso
nos quadros da Polícia Federal, em consonância com a
referida Lei, a Tabela de Remuneração dos Servidores
Públicos Federais continuava a descrever os cargos de
Agente, Escrivão e Papiloscopista como de nível médio.
Após longo itinerário de negociação e diante da
quase impetração de medidas judiciais pelas entidades
sindicais, finalmente, em março de 2012, foi publicada
a última versão da tabela (Caderno 58), reclassificando
os cargos em epígrafe como de nível superior. Contudo, esse reconhecimento não veio acompanhado da
lógica e consequente readequação salarial.
É preciso destacar, Srª Presidente, que os cargos
de Agente, Escrivão e Papiloscopista são atualmente
os únicos que integram carreiras típicas de Estado com
remuneração abaixo das carreiras similares de nível
superior. Os vencimentos desses cargos são inferiores a todos os demais cargos para os quais se exigem
requisitos de investidura semelhantes.
Vale ressaltar que a distorção existente dentro
do organograma da Polícia Federal contrasta com a
realidade de outras polícias federais no mundo todo.
Não podemos perder de vista a importância dessa
instituição no combate à corrupção e ao crime organizado. O papel exercido pela Polícia Federal é funda-
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mental para o combate dos desmandos que atentam
contra o Estado e a própria cidadania.
A Polícia Federal realiza rotineiramente operações
como as que aqui citamos, que desarticulam inúmeras
quadrilhas alimentadas pelo desvio de verbas públicas,
evasão de divisas, contrabando e tráfico de drogas. Em
que pese o fato de serem os principais atores na produção das provas que levam à condenação daqueles
criminosos, os ocupantes dos cargos em tela não obtiveram do Governo Federal o devido reconhecimento
pelo importante papel que desempenham.
A base da proposta da Comissão de Reestruturação Sindical dos policiais federais, conforme descrito no
estudo a que tivemos acesso, é a busca pela correção
das distorções advindas das negociações ocorridas
durante o governo do ex-presidente Lula.
É um dever de justiça apoiar desta tribuna o Projeto de Reestruturação Salarial dos cargos de Agente,
Escrivão e Papiloscopista da Polícia Federal. É inaceitável que esses cargos sejam os únicos que integram
carreiras típicas de Estado com remuneração abaixo
das carreiras similares de nível superior.
Ora, Srª Presidente, é inadmissível que profissionais dessa área sejam tratados diferentemente de profissionais do setor público de áreas menos suscetíveis
aos riscos que correm os policiais federais.
Nós sabemos que há uma forte pressão que chega a levar servidores desta área ao suicídio. Há forte
pressão que leva a crimes, como aquele ocorrido recentemente em Brasília, num cemitério da cidade, alcançando como vítima um policial que havia prestado
serviços na investigação das Operações Monte Carlo
e Las Vegas. Portanto, operações que diziam respeito
a esse esquema de corrupção investigado agora pelo
Congresso Nacional com a CPI Cachoeira.
Nós sabemos que essa é uma atividade de risco,
uma atividade permanentemente sob tensão e ameaças e a retribuição do Poder Público deve estar à altura
e ser compatível com o serviço prestado à sociedade
brasileira por essa instituição fundamental que é a
Polícia Federal, que dignifica a Pátria e honra a cidadania. Que o Governo seja sensível ao legítimo pleito
desses honrados e legítimos funcionários do Estado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Alvaro Dias, eu também recebi
hoje, dos representantes do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, igual pleito em relação a essa demanda, que
as categorias da Polícia Federal estão aguardando
o cumprimento de um acordo firmado já no governo
passado. Então, também entendo, como V. Exª fez, o
papel relevante que a Polícia Federal tem na formação de provas e nas investigações de algumas das
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operações mais importantes que nós temos no País.
Cumprimentos a V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Suplicy.
Pelo Regimento, é um orador inscrito e um para
uma comunicação inadiável. Como o Senador Suplicy
abre mão, seguramente para falar 20 minutos e não
cinco por comunicação, convido o Senador Tomás
Correia para fazer uso da palavra.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores presentes, eu queria registrar, na galeria de honra do Senado
Federal, a presença do ilustre Presidente do Porto de
Porto Velho, Dr. Ricardo de Sá, que nos honra aqui
com a sua presença.
Srª Presidente, no Brasil, já há aproximadamente
17 anos, não se tem notícia de criação de Municípios
novos. Hoje, o critério para criação de Município está a
depender da aprovação de uma lei complementar pelo
Congresso Nacional. Há mais de 15 anos, vários projetos foram apresentados tanto aqui, no Senado, quanto
na Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, eles não
chegam a lugar nenhum. Esses projetos não conseguem
a tramitação adequada para ser ultimada a sua aprovação.
O critério para criação de Município no Brasil
decorrerá da aprovação de uma lei complementar ‑ é
o que diz o §4º, art. 18 da Constituição Federal. Leio:
§4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por
lei complementar federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,
apresentados e publicados na forma da lei.
Na redação anterior, Srª Presidente, o mesmo art.
18, § 4º, determinava que a criação, a incorporação, a
fusão e o desmembramento de Municípios preservarão
a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos
os requisitos previstos em lei complementar também
estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações diretamente interessadas.
Veja V. Exª que o que mudou é que os critérios
para a criação de Municípios nos Estados quem fixava
era o Estado, através de lei complementar. E hoje esses critérios são fixados por lei complementar federal,
que nunca foi aprovada nesta Casa. Nunca tivemos su-
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cesso com essa lei complementar que adota critérios
para criar os Municípios.
Aí há aqueles que dizem que a criação de Município no Brasil ficou muito vulgarizada. Criava-se Município, a torto e a direito, para todo lado. Então, criou-se
uma norma rígida para impedir a criação de Municípios
no Brasil ou para criar critérios rígidos.
Mas a medida foi excessiva. Há mais de 17 anos,
no Brasil não se tem notícia da criação de um único
Município, com exceção de alguns pouquíssimos, como
é o caso, salvo engano, na Bahia, de Luís Eduardo
Magalhães, que foi criado já depois dessa emenda à
Constituição. Mesmo assim, questionou-se na Justiça
sobre essa exigência constitucional, sobre se poderia
o Estado criar Município sem que houvesse a lei complementar que criasse as regras, fixasse os critérios.
Também tenho notícia – V. Exª me falava há pouco
– de que, lá no seu Rio Grande do Sul, também há um
Município com essa mesma situação de disputa judicial.
Então, a conclusão a que se chega é a de que, no
Brasil, não se consegue mais criar Municípios, porque
o critério depende de uma lei complementar federal
que nunca é votada no Congresso Nacional.
Conclusão: enquanto o Congresso Nacional não
votar essa dita lei complementar, criando os critérios
para a criação de Municípios, não haverá novos Municípios no Brasil, Senador Eduardo Suplicy.
E aí há problemas seriíssimos, como, no meu Estado de Rondônia, o Distrito de Extrema, o Distrito de
Tarilândia. E há outros distritos, todos em condições de
serem transformados em Municípios, mas que, infelizmente, não conseguem a aprovação para isso. Foi até
realizado plebiscito em Extrema, e foi aprovado por uma
maioria esmagadora da população. No entanto, esbarra
na questão judicial, porque depende da tal lei complementar fixando os critérios para a criação de Municípios.
Em Jaru, há o Distrito de Tarilândia, que hoje
chega a ser maior do que alguns Municípios e fica a
uma longa distância do Município sede. Então, a população de Tarilândia hoje está também à mercê de
um plebiscito que se fará juntamente com a eleição
municipal, cujo número é o 66. Com certeza, terá a
aprovação unânime daqueles que forem consultados,
que serão favoráveis à transformação do Distrito de
Tarilândia em Município. Mas, infelizmente, haverá
problemas judiciais porque depende da aprovação da
lei complementar federal estabelecendo critérios para
a criação de Municípios no Brasil.
Então, vivemos em uma Federação de fachada. O
Estado não tem autonomia para criar os seus próprios
Municípios! É uma situação totalmente esdrúxula! Até
há pouco tempo, no Brasil, os critérios para criação de
Municípios eram da alçada dos Estados; eram as as-
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sembleias legislativas que fixavam, através de lei complementar, critérios para criação dos seus Municípios. No
Brasil, aprovou-se uma emenda constitucional e, desde
1996, não se criam mais Municípios, porque depende da
tal lei complementar federal que estabelece os critérios.
Há também, como eu disse, em Porto Velho, o
Distrito de Extrema. É um distrito grande, próximo ao
Estado do Acre – por isso, o nome de Extrema –, na
divisa de Rondônia com o Acre. Extrema é um distrito
de Porto Velho,- populoso, com infraestrutura necessária para se transformar em Município. Infelizmente,
está ainda a depender, como disse há pouco, da tal
lei complementar federal instituindo os critérios para
a criação dos Municípios.
Então, nós vivemos hoje uma total insegurança
jurídica, porque, quando se cria um Município sem essa
lei complementar, logo o Ministério Público entra com
ação judicial, com medida judicial, e esse Município é
anulado, não prospera. É uma frustração que ocorre
para aquela população e, lamentavelmente, é o que
estamos vendo a todo instante, Srª Presidente.
De sorte que eu queria dizer que sou relator de
projeto do Senador Ivo Cassol, que me pediu que envidasse todos os esforços para relatar esse projeto na
Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro.
Eu conversei com o Presidente Eunício Oliveira, que me
passou a relatoria do projeto do Senador Cassol e, até
o mês de outubro, eu o estarei relatando na Comissão
de Justiça para que se realize uma votação e possamos
aprovar esse projeto. Acontece que já há outros projetos
que foram também aprovados aqui e que já foram para a
Câmara dos Deputados, onde também há projetos que
tramitam há mais de 6 anos e não conseguem sair das
comissões. Nem o Senado consegue aprovar, nem a
Câmara dos Deputados consegue aprovar projeto de lei
complementar, Senador Eduardo Suplicy, que permita
criar os critérios essenciais necessários e indispensáveis para a criação de Municípios no Brasil.
Então, nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil
uma situação totalmente atípica. Temos vários Municípios no Brasil que precisam ser criados, que precisam
ser instalados, que precisam ter uma gestão própria,
administração independente, com todos os meios necessários para sua sobrevivência econômica e financeira. No entanto, estão impedidos de fazê-lo, porque no
Brasil, lamentavelmente, há a exigência constitucional
da lei complementar que não sai do papel.
De sorte que eu queria trazer esta preocupação a
esta Casa e queria dizer que, da minha parte, enquanto
aqui estiver, vou agilizar a aprovação desse projeto de
lei que está sob a minha relatoria para que possamos
envidar esforços no sentido de tê-lo aprovado o mais
rápido possível.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimentos, Senador Tomás Correia, pela
abordagem desse tema. É lamentável que, da Constituição, que é de 1988, muitas matérias ainda não
tenham sido regulamentadas. Isso gera insegurança
jurídica relativamente a, entre outros temas, este da
constituição de novos Municípios. Foi muito bem abordada por V. Exª essa matéria. Então, cumprimentos, e
conte com o nosso apoio aqui.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Eu queria aproveitar a presença do Senador Tomás
Correia na tribuna para saudar os jovens alunos, as
crianças do ensino fundamental do Colégio JK, aqui
de Brasília. Bem-vindos, alunos, alunas, professores
e professoras que vêm acompanhando as crianças,
nossos guias aqui do Senado, boa visita aqui ao plenário do Senado. Obrigada a vocês.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Srª Presidente…
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me um breve aparte, Senador Tomás Correia?
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Pois não, Senador, com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O assunto que V. Exª levanta, é claro, é de grande importância, e eu inclusive preocupei-me com proposições
de criação de novos Municípios e, no ano passado,
apresentei um requerimento a diversos Ministérios
– das Cidades, do Planejamento e outros – fazendo
indagações a respeito. Eu vou inclusive encaminhar
a resposta que eu obtive dos ministros responsáveis
que, em princípio, achavam melhor não haver a modificação da legislação a respeito. Mas, dada a preocupação de V. Exª, eu faço questão de mostrar isso,
porque aconteceu, em alguns momentos da história
recente do Brasil, a criação de Municípios e, depois,
com o exame, houve diversas indagações e dúvidas
sobre se deveriam ter sido criados. Mas eu acho que
é importante, inclusive porque V. Exª disse que vai
relatar um projeto sobre o tema, que possa ter essas
informações, e eu as encaminharei a V. Exª.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. A contribuição
de V. Exª é muito importante.
Mas eu devo dizer que prefiro um Município pequeno a um distrito grande. O Município tem todo direito, Senadora Ana Amélia, Presidente dos nossos
trabalhos, de ter a sua autodeterminação, de ter a
sua autogestão, de administrar os seus interesses e
o seu destino. E o que nós verificamos é que, no meu
Estado, o Estado de Rondônia, foram criados vários
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Municípios. Na verdade, o argumento que se usa muito
é que muitos desses Municípios criados – não só no
Estado de Rondônia, mas fora de lá também – não tinham infraestrutura para serem Municípios. Só que eu
não conheço no meu Estado, em Rondônia, nenhum
Município criado que não tenha tido progresso, que
não tenha tido evolução, que não tenha tido melhor
performance administrativa, e hoje estão todos eles
muito melhores do que se continuassem como distrito.
Então, eu queria dizer que hoje nós não podemos ficar amarrados a uma regra que deveria ser do
próprio Estado. Mas, se não é do Estado, então, que
nós, no Senado ou na Câmara dos Deputados, votemos o mais rápido possível essa lei, esse projeto de lei
criando os critérios. O que está se discutindo é que os
critérios não existem. Os critérios não foram criados.
Acho que o Senado, Senador Suplicy, precisa ter
um pouco mais de autonomia para tomar suas decisões. Muitas vezes, vejo aqui projeto de lei, Senadora
Ana Amélia, e alguém diz assim: “Mas o Governo não
quer que vote.” E nos submetemos rotineiramente a
este fato: o Governo não quer.
Até pedi um estudo, Senador Suplicy, Senadora
Ana Amélia, para saber quantas leis aprovadas nos últimos 15 anos são de iniciativa do Congresso e quantas
leis de iniciativa do Poder Executivo. Não tenho dúvidas
de que vamos perder de goleada para o Poder Executivo. Imagine V. Exª que o Poder Legislativo não legisla, só
homologa o que vem do Executivo para cá, muitas vezes
em medidas provisórias, que não podem nem ser emendadas, praticamente. É um poder legislativo hipertrofiado.
Não temos aqui realmente uma função própria de legislar.
“O Governo não quer votar essa matéria”. “O
Governo não recomenda a aprovação dessa matéria
ou daquela”. Acho que nós, que compomos a base do
Governo, estamos aqui para votar qualquer matéria,
obviamente, de interesse da população, e o Governo
não manda para cá matéria que não seja de interesse
do povo. Queremos dizer que aqui pretendemos votar
favoravelmente a tudo o que vier de interesse da população, mas queremos autonomia para legislar, senão vamos ficar aqui só homologando decisões que
venham do Poder Executivo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite?
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Gostaria de transmitir a V. Exª que fiz esses requerimentos, acho, no ano passado, na verdade, ainda ao final da Legislatura passada, porque havia, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, proposta de emenda à
Constituição, que dispunha sobre a criação, fusão e
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desmembramento dos Municípios. Vou apenas ler as
perguntas que formulei e entregar a V. Exª as respostas
encaminhadas tanto pelo Ministro das Cidades quanto
pelo Ministro da Fazenda.
Haverá um maior desenvolvimento da área do
Município criado sem prejuízo para o desenvolvimento do Município do qual está sendo
desmembrado que compense a sua criação?
Os novos encargos administrativos decorrentes
da nova administração municipal e da câmara de
vereadores serão de fato justificados pela maior
arrecadação decorrente de maior atividade econômica prevista com a criação do Município?
Que parâmetros e/ou variáveis devem ser levadas em consideração para se permitir a
criação de Municípios?
Que análise faz o Ministério das Cidades e também o da Fazenda, tendo em conta a experiência
da criação de Municípios desde 1989, sobre as
vantagens e desvantagens dos diversos casos
ocorridos com o objetivo de subsidiar o Congresso Nacional na análise da proposição em exame?
Eu tenho a convicção, Srª. Presidente e prezado Senador Tomás Correia, de que as respostas aqui
dadas respeitosamente a mim sobre o tema – também aqui eu anexo um pronunciamento que fiz sobre
o tema, de maio de 2007 – poderão contribuir para
análise que V. Exª irá fazer, inclusive como relator de
proposta a respeito.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Muito obrigado, Senador SupIicy, por mais essa colaboração que V. Exª dá ao meu modesto pronunciamento
e que incorporo, com muita honra, ao meu discurso.
Mas os Estados têm que ter autodeterminação, os
Estados têm que ter autonomia, têm que ter total condição de eles próprios adquirirem os meios para a criação
dos seus Municípios. Não é o Governo Federal, não é a
União, não é o Congresso Nacional que vai saber qual
é a melhor condição para a criação de Municípios num
Estado tão distante, como é o caso de Rondônia, de
Roraima, do Amapá, do Nordeste, do Ceará. Enfim, os
Estados devem ter, eles próprios, regras criadas por eles
mesmos para a criação dos seus Municípios.
E volto a dizer, já na fase de encerramento, que
é melhor ter um Município pequeno do que um distrito
grande. E é um direito daquele povo...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
...daquela população autogovernar-se e determinar o
seu próprio destino.
De sorte que aqui fica a minha preocupação com
relação ao meu Estado, aos dois distritos que citei há
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pouco, Tarilândia em Jaru, Extrema em Porto Velho, no
sentido de que possamos, o mais rapidamente possível, vê-los como Municípios criados, independentes,
tendo condições de administrar com prefeitura, com
vereadores, com administração própria, porque esse é
um direito democrático que deve ser assegurado também aos pequenos e não só aos grandes Municípios.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Tomás Correia, acrescentando ainda a
informação dada no aparte do Senador Suplicy a respeito do projeto do meu colega e amigo Sérgio Zambiasi, trata-se da Proposta de Emenda Constitucional
nº 13, de 2003, que devolvia, como quer o senhor, no
projeto do nosso correligionário Ivo Cassol, a competência aos Estados para criar Municípios.
Aí, temos que fazer uma autocrítica: concordo plenamente com V. Exª quando diz que nós somos sufocados pela ação do Executivo sobre o Parlamento. Não
temos nem condição, é uma atrofia, pois medidas provisórias chegam todos os dias aqui e, quando a gente está
se livrando de uma, já chegam duas, ou três, ou cinco.
Agora, nós também não fazemos o dever de casa,
porque essa matéria foi arquivada em 2011 sem a
apreciação no Plenário. Aí, a responsabilidade é nossa,
porque é uma iniciativa do Senado, que não foi sequer
apreciada pelo Plenário, foi arquivada simplesmente.
Então, quero dizer que, nesses casos, temos que
fazer uma espécie de mea culpa...
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Uma penitência.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – ... fazer uma penitência, exatamente, para reconhecer que também falhamos nesse aspecto.
Senador, cumprimentos pela abordagem do tema,
especialmente porque o senhor, assim como eu, o Senador Suplicy, somos municipalistas e temos interesse
nessa matéria.
Muito obrigada.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezada Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia,
Senador Tomás Correia, hoje venho falar do problema
dos incêndios nas favelas da cidade de São Paulo,
que tenho acompanhado bem de perto a pedido dos
moradores.
Permita-me apenas uma observação antes: recebo um apelo dos responsáveis pelo programa Custe o
Que Custar (CQC), porque, na segunda-feira próxima,
farão o programa de nº 200 e informam-me que, desde
a edição de nº 100, eles têm estado impossibilitados de
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frequentar o recinto do Senado Federal para dialogar
com os Senadores. Diversos Senadores até assinaram
um apelo à Mesa Diretora para que possam voltar os
responsáveis pelo programa, pela sua produção, e pela
realização de entrevistas aqui.
Então, já expressei que sou a favor, mas registro hoje novamente que eles estão aqui fazendo um
apelo no sentido de que a Mesa Diretora, levando em
conta obviamente a opinião dos Senadores, possa
autorizá-los a estar aqui presentes, dialogando com
os Senadores.
O que eu avalio é que aqueles Senadores que,
porventura, prefiram não dar entrevistas que simplesmente não o façam, mas que não haja problema de
serem perguntados a respeito.
Tenho acompanhado bem de perto, a pedido
dos moradores, as consequências dos incêndios que
têm ocorrido em diversas favelas da cidade de São
Paulo, com o intuito principal de auxiliar na proteção
dos direitos mais elementares das pessoas que vivem
nessas regiões.
A revista Carta Capital desta semana, editada
por Mino Carta, datada de 22 de setembro, faz um
relato pormenorizado, escrito pelo jornalista Rodrigo
Martins, sob o título “Fatalidade ou crime?”, do qual
destaco alguns trechos:
A favela do Moinho fica debaixo do viaduto
Orlando Murgei e às margens de uma linha
de trens metropolitanos. Em dezembro do ano
passado, um incêndio de grandes proporções
destruiu um terço da comunidade e deixou
ao menos 200 desabrigados. Duas pessoas
morreram. Desta vez, as chamas mataram um
homem, destruíram 80 barracos e abalaram a
estrutura do viaduto, parcialmente interditado.
Os bombeiros foram chamados às 7h08 da
segunda-feira, 17, e só conseguiram controlar o fogo cerca de uma hora e meia depois.
A Polícia trata o caso como uma fatalidade originada de um crime passional. Mas a versão não
convence a todos. Segundo as primeiras informações passadas pelos bombeiros, havia três
focos de incêndio na favela, distantes cerca de
50 metros um do outro. “Curioso notar que os
moradores vitimados são os mesmos que há
15 dias tinham relatado a ocorrência de forte
pressão psicológica por parte da municipalidade,
que exigia que esses moradores deixassem o
local até outubro”, afirma uma nota da Associação de Moradores do Moinho. “Outra dúvida que
cerca esse novo episódio se refere aos três focos
iniciais de incêndio, pondo em dúvida a versão
apresentada de briga de viciados em drogas”.
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Segundo Francisco Miranda, presidente da entidade desde 2006, a Prefeitura tenta remover a
favela, onde vivem 532 famílias, que totalizam
1.656 moradores, segundo dados do IBGE.
Enquanto a administração municipal tenta desapropriar a área e utilizá-la para outros fins, os habitantes buscam conquistar o direito de permanecer
no local. “Estamos lutando para que o Poder Público ofereça opções de moradia aqui mesmo, na
região, mas a prefeitura insiste em oferecer bolsa
aluguel, indenizações irrisórias ou a promessa de
um apartamento, só que longe daqui”.
A situação preocupa o Promotor de Arquitetura
e Urbanismo da capital, José Carlos de Freitas, que pediu aos seus colegas do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para investigar a onda de
incêndios em favelas. “O número de casos é
assustador. Além disso, chama a atenção que a
maioria dos incêndios ocorre em comunidades
que estão no caminho de alguma obra pública
ou numa região em que o mercado imobiliário
tem interesse em construir empreendimentos
para a classe média ou a população de alta
renda”. A Câmara de Vereadores instalou uma
CPI para investigar esses episódios, mas pouco
foi apurado, em pleno ano eleitoral.
De acordo com a Assessoria de Imprensa da
Secretaria da Segurança Pública de São Paulo,
o recente incêndio na comunidade do Moinho
foi o 69º do ano. Entre 2005 e 2011, o Corpo de
Bombeiros registrou 849 ocorrências em favelas
paulistanas. Em menos de um mês, foram cinco incêndios de grandes proporções na capital.
Em 3 de setembro, 1,1 mil pessoas ficaram desabrigadas após a destruição de 290 barracos
da favela Sônia Ribeiro, conhecida como Morro
do Piolho, na Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, o próprio Prefeito Gilberto Kassab admitiu
a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso.
“Existe a suspeita de que o fogo possa ter sido
provocado, como, aliás, ocorreu em outros casos”. Dois dias antes, um incêndio destruiu parte
de uma comunidade, a Vila Brasilândia, na Zona
Norte da capital. Em 28 de agosto, ao menos 55
barracos de uma favela de São Miguel Paulista,
na Zona Leste, foram destruídos pelas chamas.
Menos de uma semana antes, outra favela, na
Vila Prudente, também na Zona Leste, pegou
fogo. Cerca de 150 moradias foram destruídas.
João Finazzi, pesquisador do Programa de Educação Tutorial do Curso de Relações Institucionais da PUC-SP, recentemente, publicou artigo
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que comprova o que boa parte dos urbanistas
denuncia, há tempos. Primeiro, ele verificou a
distribuição das 1.500 favelas existentes no território paulistano. Depois, mapeou as ocorrências de incêndio mais recentes – São Miguel,
Alba, Buraco Quente, Piolho, Paraisópolis, Vila
Prudente, Humaitá, Areão e Presidente Wilson.
O episódio da favela do Moinho só ficou de fora
porque o artigo foi escrito antes da tragédia.
Conclusão: as chamas atingiram regiões que
concentram apenas 7,8% das favelas da cidade. Em outras áreas, que concentram mais de
21% dos assentamentos irregulares da capital,
como Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo
Limpo e Grajaú, nenhum incêndio foi registrado.
Responsável pela abertura do inquérito que investiga as circunstâncias do incêndio no Morro
do Piolho, o Promotor Freitas encaminhou ao
Gaeco duas outras denúncias curiosas. Em um
dos casos, um fiscal da prefeitura teria oferecido
indenizações de R$15 mil para moradores saírem de uma comunidade em Jurubatuba, sob a
alegação de que passaria uma obra pública no
local. Ocorre que a prefeitura não tinha qualquer
projeto para aquela área, Em vez disso, uma
grande construtora é que teria o interesse de
remover as famílias para erguer um empreendimento. Em outro caso, moradores da Rocinha
Paulistana, que deverá ser removida para a
construção de um túnel, denunciaram a atuação
de criminosos que incendiavam barracos desocupados para obter indenizações do município.
“Esses episódios só refletem a falta de habilidade do poder público em resolver o déficit habitacional. Primeiro, as autoridades são coniventes
com as ocupações irregulares, por vezes em
áreas de risco. Depois, tentam solucionar o problema com indenizações irrisórias ou moradias
em bairros afastados”, diz Freitas. “Mas, se ficar
comprovado que algum desses incêndios teve a
intenção de forçar a remoção daquela população,
os responsáveis serão denunciados e punidos”.
Registro também e peço a transcrição de artigo de
André Delfino da Silva e Raimundo Bonfim, publicado ontem
em Tendências/Debates, da Folha de S.Paulo, “Incêndio
nas favelas e valorização imobiliária”, em que ressaltam a
coincidência da onda de incêndios em favelas paulistanas
em momentos de enorme valorização imobiliária.
Diante desses fatos e também das observações
que o Prefeito Gilberto Kassab havia feito, inclusive
responsabilizando-me por alguns dos problemas que
haviam ocorrido, como conflitos entre a Guarda Civil
Metropolitana de São Paulo e moradores da Favela do
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Moinho, encaminhei uma correspondência ao Prefeito
Gilberto Kassab, em 22 de setembro passado, que retrata bem a minha participação nessa busca de soluções
para os moradores das regiões afetadas pelos incêndios.
Na carta ao Prefeito, eu disse:
Excelentíssimo Senhor Prefeito Gilberto Kassab,
Como Prefeito de São Paulo, ex-Vereador e
Deputado Federal, Vossa Excelência sabe que
constitui dever e responsabilidade de qualquer
representante do povo procurar atender chamados da população procurar atender chamados
da população, sempre que ocorrem acidentes
graves e problemas a serem resolvidos.
Dessa maneira, foi mais do que natural que moradores das favelas incendiadas recentemente,
como as do Moinho e do Piolho, tivessem me
chamado para tentar verificar as consequências dos incêndios, a maneira de preveni-los
e as soluções e encaminhamentos junto ao
Poder Público, especialmente municipal, em
colaboração com os níveis estadual e federal,
para bem resolver como obter o direito a moradia, saúde, educação, alimentação e demais
necessidades. Assim aconteceu logo após o
grave incêndio ocorrido às vésperas do Natal de
2011, quando acompanhei a visita das Ministras de Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social, Tereza Campello e Maria do Rosário, e
outros, a pedido da Presidente Dilma Rousseff,
para ver os problemas da Favela do Moinho.
Estava, então, a Presidenta num encontro com
os moradores de rua, em São Paulo, quando soube do
incêndio e imediatamente determinou às suas ministras
que pudessem ir para lá verificar o que tinha ocorrido.
Lá retornei, diversas vezes, a pedido dos moradores, inclusive para fazer palestras sobre
a Renda Básica de Cidadania e acompanhar
as soluções que a Prefeitura Municipal estava
encaminhando. Participei, algumas vezes, das
reuniões dos moradores, na Secretaria Municipal de Habitação, em companhia da Secretária
Nacional de Habitação do Governo Federal.
Quando ocorreu o incêndio da Favela do Piolho,
no início de setembro, novamente fui chamado,
para lá fazer uma visita. Atendi o apelo da Srª
Rudinéia Alves Arantes, também conhecida pelo
nome Néia, integrante do Conselho Tutelar de
Santo Amaro, coordenadora da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares da Cidade de
São Paulo, moradora da Comunidade do Piolho,
que, então, solicitou-me que fizesse um apelo a
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V. Exª, para que pudesse recebê-la, junto com os
representantes da favela, senão até conversar, por
ocasião de sua visita ao local, para melhor encaminhar soluções construtivas. Enviei pessoalmente a carta dela, Néia, manuscrita, acompanhada
de outra, minha, manuscrita, diretamente a sua
residência. O zelador do prédio garantiu-me ter
entregue a carta. Era uma noite, no feriado de
Sete de Setembro, em que V. Exª recebia o ex-governador José Serra, mas não houve resposta.
Na noite de quinta-feira, por volta das vinte
horas, recebi dois chamados de moradores
da Favela do Moinho, solicitando que fosse
urgentemente ao local, uma vez que a Guarda
Civil Metropolitana estava em conflito com os
moradores, diversos dos quais já haviam sido
atingidos, um por balas, outros por balas de
borracha. Para lá me dirigi, não com o objetivo
de causar tumulto, mas justamente de procurar
apaziguar os ânimos e de, inclusive, promover
um melhor diálogo com os moradores e os representantes da GCM que lá estavam. Pedi a
cada um dos feridos que relatasse calmamente
ao inspetor que lá estava presente como foi
que cada um dos feridos foram alvejados e
mostraram seus ferimentos. Fiquei lá das 21h
e pouco até 23h30min quando o inspetor da
GCM e os policiais da PM asseguraram a todos
que não haveria qualquer iniciativa de conflito
com os moradores. O Padre Júlio Lancellotti ali
estava preocupado com a ausência de autoridades municipais para tratar dos problemas
sérios que ali eram urgentes. Avisei que telefonaria na primeira hora da manhã para o Prefeito Gilberto Kassab, como o fiz às 8h50min
da sexta-feira. Conversei sobre esses fatos
na sexta-feira com os seus Secretários Edson
Ortega, Dráusio Barreto e, ao final da tarde,
com Antônio Carlos Malufe a quem relatei os
episódios e a necessidade de melhor entendimento, dada a angústia daqueles moradores.
Antônio Carlos Malufe me telefonou em nome do
Prefeito, respondendo a meu chamado.
Também fiz uma visita aos Promotores José
Carlos de Freitas e Karina Keiko Kamei, na
Procuradoria-Geral do Estado, ao final da tarde, acompanhado de representantes dos moradores. Ambos os promotores estão propondo
soluções construtivas e de bom senso respectivamente para solucionar os problemas das
Favelas do Piolho e do Moinho.
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No que diz respeito à Favela do Moinho, hoje [que
era no final de semana] a PM vai marcar com
punctualities, uma faixa de aproximadamente
10 metros, sem fechar o acesso. Os moradores
vão poder passar e entrar na área onde houve
o incêndio, sem ocupar a área de circulação. A
partir de domingo, a assistência social da PMSP
vai passar a atender as vítimas do primeiro incêndio (dezembro passado) e do segundo incêndio
(setembro) daquelas que não aceitaram o aluguel
de obra (cerca de 450), desde que cadastrados
(cerca de 820). A partir de segunda-feira, A partir de segunda-feira, será feito um tapume para
que as obras de reforma do Viaduto possam ser
feitas. Mais à frente, conforme propõe a Promotora Karina Keiko Kamei, poderá ser feita uma
troca, chave a chave, segundo a qual a prefeitura
municipal não pagaria indenização às famílias
e as famílias não pagariam pela unidade habitacional, preferencialmente no empreendimento
a ser construído na Rua do Bosque. Parece-me
que essa é a solução de maior bom senso. Cabe
ressaltar que as famílias possuem uma liminar
da Justiça Federal, dada em ação de usucapião
coletivo, permitindo a permanência delas na área.
Cabe assinalar que ainda não foi concluído o
inquérito instaurado no 77º Distrito Policial para
se verificar a origem do incêndio e a natureza
do conflito entre os dois homens que se desentenderam num dos barracos da Favela do
Moinho. Há indícios de que poderá ter havido
três focos iniciais diferentes do incêndio. É importante também saber a conclusão do inquérito.
Pode ter certeza, Sr. Prefeito Gilberto Kassab,
que sempre tenho procurado agir com V. Exª
com todo o respeito, na defesa do interesse
público, e que de maneira alguma constitui verdade atribuir-me a origem dos conflitos, muito
menos os abusos cometidos por responsáveis
pela segurança contra as mulheres e homens
de famílias humildes, que foram feridas no episódio nos episódios na noite de quinta-feira na
Favela do Moinho.
Acabo de receber comunicação do Secretário
Edson Ortega para dirigir-me à Nova Luz, na
Cracolândia. Para lá irei.
Respeitosamente, Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Isso ocorreu no sábado e para lá de fato me encaminhei. Encontrei-me com o Secretário de Segurança
Municipal, Edson Ortega, com quem tive um diálogo
muito respeitoso e construtivo.
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Como se pode depreender desse relato, Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, considero que tenho
atuado sempre na linha da solução conciliatória, na
busca de saídas que defendam os direitos fundamentais dos mais carentes – direito à vida, à liberdade, à
educação, à saúde e ao trabalho que dignifica –, sem
jamais deixar de respeitar a ação dos entes públicos,
principalmente os de âmbito municipal. Nessa luta, avalio ter procurado buscar caminhos de consenso, com
vistas ao melhor para os moradores das regiões mais
carentes de nossa cidade que, sem dúvida, repercutem
no cotidiano de todos os moradores de nossa capital.
Assim, encareço ao Prefeito de São Paulo, Gilberto Cassab, que prossiga na busca de soluções que,
obedecendo à legislação urbana da cidade, tenham
como foco a proteção dos direitos do seu bem maior:
as vidas humanas que planejam construir um futuro
melhor para si e para toda a coletividade.
Na última segunda-feira, por ocasião dos debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo, na TV
Gazeta – aliás, quero aproveitar a oportunidade para
cumprimentar a TV Gazeta e a mediadora Ana Lídia,
uma querida jornalista, que é tão veterana na TV Gazeta; estamos sempre acostumados a, muitas vezes,
participar de debates lá, e quero cumprimentá-la pela
forma tão isenta e por como procurou tratar todos os
candidatos com muito equilíbrio. Estão de parabéns a
TV Gazeta e o Portal Terra por aquele debate, que só
ajuda a todos nós, eleitores de São Paulo, a escolher
qual será o melhor prefeito ou, no caso, prefeita, porque também há uma mulher, a Soninha.
Então, ao encontrar-me com o Prefeito Gilberto
Kassab, eu perguntei a ele: “Então, o senhor está bravo
comigo?” Ele respondeu que era importante esclarecer
que não poderiam as favelas permanecer embaixo do
viaduto. O incêndio causou a necessidade de reformar
o viaduto, o que vai custar cerca de R$15 milhões.
Então, surge a necessidade de os responsáveis
pela Prefeitura Municipal de São Paulo desenvolverem
um diálogo construtivo com os moradores para viabilizar um novo local de moradia, se possível, não distante
do bairro onde têm as suas atividades de trabalho e a
frequência das crianças nas escolas. Espero que os
secretários responsáveis dinamizem os diálogos junto
aos moradores, que estão com alto grau de ansiedade.
Em nosso encontro, lembrei ao Prefeito Gilberto
Kassab a solicitação da Associação dos Permissionários do Terço Bizantino, cuja Presidente, Srª Marlene
Correa Mota, aguarda a possibilidade de uma audiência
com a Prefeitura e com o Padre Marcelo sobre um novo
local, junto ao santuário que será inaugurado em 2 de
novembro próximo, em que possam continuar as suas
atividades. Espero que logo possam chegar a um bom
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entendimento. Sobre isso, aqui anexo e peço a transcrição de mensagem que encaminhei hoje ao Prefeito.
Então, aqui estão os documentos referidos que
peço a gentileza de serem anexados.
Sr. Presidente, permita apenas uma palavra diante
da cobrança que tem sido feita pela imprensa relativamente ao fato de não ter sido cobrado o Imposto de
Renda de nós Senadores em alguns desses últimos
anos, relativos à chamada ajuda de custo.
Nós, inclusive, já votamos, até por iniciativa da
então Senadora, hoje Ministra da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann, de terminarmos com aquelas remunerações referentes a essa ajuda de acréscimo de custo. E
eu gostaria de dizer que é fato que o Senado, ao nos
encaminhar a demonstração daqueles recebimentos,
indicava “isento de declaração de Imposto de Renda”.
Eu espero que possa a Direção da Casa, a Mesa
Diretora, ter o diálogo com a Receita Federal, mas
aquilo que considerarem que é de responsabilidade
minha, como Senador, com o tempo devido, espero
poder ressarcir à Receita Federal, de uma forma que
possa ser considerada adequada. No entanto, avalio
que a responsabilidade por informar que estava sendo
isento é da Mesa do Senado, mas nós teremos de dialogar a respeito de como bem solucionar essa questão,
e aqui me disponho a fazê-lo, na forma...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
(...) que a Receita Federal considerar justa, inclusive de
maneira equitativa para com toda a população brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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.)
Incêndio nas favelas e valorização imobiliária
André Delfino da Silva e Raimundo Bonfim
Incêndios ocorrem ao lado de operações urbanas, em áreas cobiçadas. E quando não há fogo, há a
violência policial nas reintegrações de posse.
O incêndio na favela Moinho, na região central da
capital paulista, no último dia 17, foi mais um de uma
série de tragédias na cidade.
Estão se tornando rotina os incêndios nas favelas
da cidade de São Paulo. É muito triste assistir chamas
destruírem lares, ainda mais estes, tão simples, muitas vezes de madeira, construídos com muito suor e
sacrifício por famílias que não tiveram apoio do poder
público no acesso à moradia digna.
Os incêndios causam efeitos nefastos. Além de
deixar a família sem um teto para se proteger do sol e
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da chuva, eles causam a perda de vaga nas creches
e escolas dos filhos e, na maioria dos casos, a perda
total dos bens materiais, conquistados após muitos
anos de trabalho.
Com o incêndio da favela Moinho, já são 34 somente neste ano. Isso tem causado enorme angústia
para aproximadamente dois milhões de pessoas que
habitam as 1.565 favelas da cidade de São Paulo.
A prefeitura de São Paulo argumenta que tantos incêndios aconteceram em um período tão curto
por causa do tempo seco e da baixa umidade do ar.
Mas nos demais municípios da região metropolitana
também existem favelas. Lá também há tempo seco e
baixa umidade do ar. Esses fenômenos só provocam
incêndio nas favelas da capital?
É muita coincidência a existência de uma onda de
incêndio em favelas paulistanas em um momento de
enorme valorização imobiliária. E os incêndios ocorrem
justamente nas proximidades das operações urbanas,
nos locais mais cobiçados pelo mercado imobiliário.
Um estudo realizado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (FIPE) aponta nove incêndios
recentes na cidade de São Paulo que aconteceram em
locais de grande valorização imobiliária.
Não temos dúvida em afirmar que essa onda de
incêndios serve a uma política de higienização. Além
dos incêndios, estamos vivenciando uma onda de reintegração de posses, despejos e remoções de favelas
e de áreas debaixo de viadutos, principalmente nos
locais que estão passando por um “boom imobiliário”.
SOCIEDADE
Fatalidade ou crime?
Na tarde da quarta-feira 19, a garçonete Rita Aparecida dos Santos, de 50 anos, ainda fazia os cálculos
das perdas sofridas durante o incêndio que atingiu a
favela do Moinho, no centro de São Paulo. Metade do
barraco de madeira foi completamente consumida pelas chamas, mas os bombeiros conseguiram salvar o
banheiro e um quartinho apertado, onde ela tratava
de ajeitar os poucos pertences resgatados. Panelas e
utensílios de cozinha, em sua maioria.
“Perdi fogão, geladeira, televisão e a maior parte
das roupas. Na hora em que ouvi a gritaria, o fogo já
tava no meu telhado. Só deu tempo de acordar meu
marido e pegar alguns documentos”, conta, com o
cachorro Alex a tiracolo, um pouco chamuscado nas
patas traseiras. “Aqui eu não fico mais. É o segundo
incêndio em menos de um ano. Não vou esperar o terceiro”, conclui, com o olhar perdido para os escombros.
A favela do Moinho fica debaixo do viaduto Orlando Murgel e às margens de uma linha de trens
metropolitanos. Em dezembro do ano passado, um
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incêndio de grandes proporções destruiu um terço da
comunidade e deixou ao menos 200 desabrigados.
Duas pessoas morreram. Desta vez, as chamas mataram um homem, destruíram 80 barracos e abalaram
a estrutura do viaduto, parcialmente interditado. Os
bombeiros foram chamados às 7h08 da segunda-feira
17 e só conseguiram controlar o fogo cerca de uma
hora e meia depois.
A tragédia é atribuída a uma briga de casal. A
polícia prendeu o travesti Fidélis Melo de Jesus, de 37
anos, conhecido como Eliete, que teria ateado fogo no
companheiro. Ambos eram usuários de crack.
A polícia trata o caso como uma fatalidade originada de um crime passional. Mas a versão não convence
a todos. Segundo as primeiras informações passadas
pelos bombeiros, havia três focos de incêndio na favela, distantes cerca de 50 metros um do outro. “Curioso notar que os moradores vitimados são os mesmos
que há 15 dias tinham relatado a ocorrência de forte
pressão psicológica por parte da municipalidade, que
exigia que esses moradores deixassem o local até
outubro”, afirma uma nota da Associação de Moradores do Moinho. “Outra dúvida que cerca esse novo
episódio se refere aos três focos iniciais de incêndio,
pondo em dúvida a versão apresentada de briga de
viciados em drogas.”
Segundo Francisco Miranda, presidente da entidade, desde 2006 a prefeitura tenta remover a favela,
onde vivem 532 famílias, que totalizam 1.656 moradores, segundo dados do IBGE. Enquanto a administração
municipal tenta desapropriar a área e utilizá-la para
outros fins, os habitantes buscam conquistar o direito
de permanecer no local. “Estamos lutando para que o
poder público ofereça opções de moradia aqui mesmo,
na região. Mas a prefeitura insiste em oferecer bolsa
aluguel, indenizações irrisórias ou a promessa de um
apartamento, só que longe daqui.”
Vítima. Rita dos Santos decidiu abandonar tudo
após a tragédia. Foto: Isadora Pamplona
Funcionário de uma confecção no Bom Retiro,
Antonio Bezerra da Silva, de 42 anos, teve parte da
casa destruída com o recente incêndio e reforça as
desconfianças. “Não posso dizer que alguém veio aqui
e tocou fogo nos barracos para nos obrigar a sair. Mas
uma coisa é verdade: a prefeitura se aproveita da situação para interditar a área e forçar o pessoal a sair”,
diz. “Eu tive sorte, o fogo só atingiu o telhado. Mas e
os meus vizinhos que perderam tudo, vão para onde?”
A situação preocupa o promotor de Habitação
e Urbanismo da capital, José Carlos de Freitas, que
pediu aos seus colegas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para
investigar a onda de incêndios em favelas. “O número
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de casos é assustador. Além disso, chama a atenção
que a maioria dos incêndios ocorre em comunidades
que estão no caminho de alguma obra pública ou numa
região em que o mercado imobiliário tem interesse de
construir empreendimentos para a classe média ou a
população de alta renda.” A Câmara dos Vereadores
instalou uma CPI para investigar esses episódios, mas
pouco foi apurado em pleno ano eleitoral.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o recente
incêndio na comunidade do Moinho foi o 69º do ano.
Entre 2005 e 2011, o Corpo de Bombeiros registrou
849 ocorrências em favelas paulistanas. A fria análise
dos dados oficiais permite supor que, ano a ano, o número de casos tem diminuído. Mas a urbanista Lucila
Lacreta, diretora técnica do Movimento Defenda São
Paulo, alerta que a simples contagem de episódios
pode esconder a real dimensão do problema. “Uma
ocorrência pode deixar centenas de casas destruídas
e milhares de desabrigados. Outra pode dar conta de
apenas dois barracos queimados. Certo é que eu nunca vi ser noticiado, num intervalo de tempo tão curto,
incêndios tão devastadores como os de agora”, afirma
a especialista. “Não há terrenos disponíveis no centro
expandido e muitos têm interesse nas áreas ocupadas
irregularmente.”
Em menos de um mês, foram cinco incêndios de
grandes proporções na capital. Em 3 de setembro, 1,1
mil pessoas ficaram desabrigadas após a destruição
de 290 barracos na favela Sônia Ribeiro, conhecida
como Morro do Piolho, na zona sul de São Paulo. Na
ocasião, o próprio prefeito, Gilberto Kassab, admitiu a
possibilidade de o incêndio ter sido criminoso: “Existe
a suspeita de que o fogo possa ter sido provocado,
como, aliás, ocorreu em outros casos”.
Desconfiança. Moradores do Moinho não acreditam que os dois incêndios foram fatalidades. Foto:
Isadora Pamplona
Dois dias antes, um incêndio destruiu parte de
uma comunidade na Vila Brasilândia, na zona norte da
capital. Em 28 de agosto, ao menos 55 barracos de
uma favela de São Miguel Paulista, na zona leste, foram
destruídos pelas chamas. Menos de uma semana antes,
outra favela na Vila Prudente, também na zona leste,
pegou fogo. Cerca de 150 moradias foram destruídas.
João Finazzi, pesquisador do Programa de Educação Tutorial do curso de Relações Internacionais da
PUC-SP, recentemente publicou um artigo que comprova o que boa parte dos urbanistas denuncia há tempos.
Primeiro, ele verificou a distribuição das mais de 1,5
mil favelas existentes no território paulistano. Depois,
mapeou as ocorrências de incêndio mais recentes (São
Miguel, Alba, Buraco Quente, Piolho, Paraisópolis, Vila
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Prudente, Humaitá, Areão e Presidente Wilson). O episódio na favela do Moinho só ficou de fora porque o artigo foi escrito antes da tragédia. Conclusão: as chamas
atingiram regiões que concentram apenas 7,28% das
favelas da cidade. Em outras áreas, que concentram
mais de 21% dos assentamentos irregulares da capital,
como Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo
e Grajaú, nenhum incêndio foi registrado.
O estudo, coordenado pelo professor Paulo Pereira, identificou ainda que as áreas atingidas pelos
incêndios sofreram grande valorização imobiliária entre
2009 e novembro de 2011, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). “Todas as nove
favelas citadas estão em regiões de valorização imobiliária: Piolho (Campo Belo, 113%), Vila Prudente (ao
lado do Sacomã, 149%) e Presidente Wilson (a única
favela do Cambuci, 117%). Sem contar com Humaitá
e Areião, situadas na valorizada Marginal Pinheiros, e
a já conhecida Paraisópolis, vizinha incômoda do rico
bairro do Morumbi”, afirma Finazzi. “Onde não houve
incêndio, a valorização imobiliária foi bem menor nos
últimos anos, em alguns casos até decrescente, como
Grajaú (-25,7%) e Cidade Dutra (-9%)”.
Para o urbanista Kazuo Nakano, do Instituto Pólis,
a casuística é realmente estranha. “Precisamos ampliar
essa análise estatística, mas é muita coincidência só
pegar fogo nas favelas mais bem localizadas”, afirma. “Há uma forte demanda por moradias na capital
paulista, impulsionada pelo crédito imobiliário farto, e
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não restam muitos terrenos disponíveis. Também há o
preconceito da classe média, que vê as favelas como
algo que deprecia o bairro e diminui o valor dos seus
imóveis. As autoridades precisam estar atentas.”
Responsável pela abertura do inquérito que investiga as circunstâncias do incêndio no Morro do Piolho,
o promotor Freitas encaminhou ao Gaeco duas outras
denúncias curiosas. Em um dos casos, um fiscal da
prefeitura teria oferecido indenizações de 15 mil reais
para moradores saírem de uma comunidade em Jurubatuba, sob a alegação de que passaria uma obra
pública no local. Ocorre que a prefeitura não tinha
qualquer projeto para aquela área. Em vez disso, uma
grande construtora é que teria o interesse de remover
as famílias para erguer um empreendimento. Em outro
caso, moradores da Rocinha Paulistana, que deverá ser
removida para a construção de um túnel, denunciaram
a atuação de criminosos que incendiavam barracos
desocupados para obter indenizações do município.
“Esses episódios só refletem a falta de habilidade
do poder público em resolver o déficit habitacional. Primeiro, as autoridades são coniventes com as ocupações
irregulares, por vezes em áreas de risco. Depois, tentam
solucionar o problema com indenizações irrisórias ou
moradias em bairros afastados”, diz Freitas. “Mas, se
ficar comprovado que algum desses incêndios teve a
intenção de forçar a remoção daquela população, os
responsáveis serão denunciados e punidos.”
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“Excelentíssimo Senhor Prefeito Gilberto Kassab:
Como Prefeito de São Paulo, ex-Vereador e Deputado Federal, Vossa Excelência sabe que constitui
dever e responsabilidade de qualquer representante
do povo procurar atender aos chamados da população
sempre que ocorrem acidentes graves e problemas a
serem resolvidos. Desta maneira, foi mais do que natural que moradores das favelas incendiadas recentemente, como as do Moinho e do Piolho, tivessem me
chamado para tentar verificar as consequências dos
incêndios, a maneira de preveni-los e as soluções de
encaminhamentos junto ao Poder Público, especialmente Municipal, em colaboração com os níveis Estadual e Federal para bem resolver como obter o direito
à moradia, educação, saúde, alimentação e demais
necessidades. Assim aconteceu logo após o grave incêndio ocorrido às vésperas do Natal de 2011, quando
acompanhei a visita das Ministras de Direitos Humanos e de Desenvolvimento Social e outros, a pedido
da Presidente Dilma Rousseff, para ver os problemas
da Favela do Moinho. Lá retornei diversas vezes a
pedido dos moradores, inclusive para fazer palestra
sobre a Renda Básica de Cidadania e acompanhar
as soluções que a PMSP estava encaminhando. Participei algumas vezes de reuniões dos moradores na
Secretaria Municipal da Habitação em companhia da
Secretaria Nacional de Habitação do Governo Federal.
Quando ocorreu o incêndio da Favela do Piolho,
no início de setembro, novamente fui chamado para
lá fazer uma visita. Atendi o apelo da Sra Rudinéia Alves Arantes, integrante do Conselho Tutelar de Santo
Amaro, Coordenadora da Comissão Permanente dos
Conselhos Tutelares da Cidade de São Paulo, moradora da Comunidade do Piolho, que então solicitou-me
que fizesse um apelo a Vossa Excelência que pudesse recebê-la, junta com os representantes da Favela,
senão até conversar por ocasião de sua visita ao local
para melhor encaminhar soluções construtivas. Enviei
pessoalmente a carta dela, manuscrita, acompanhada
de outra minha, manuscrita, diretamente à sua residência. O zelador do prédio garantiu-me ter entregue
a carta. Era uma noite no feriado de 7 de setembro em
que Vossa Excelência recebia o ex-governador José
Serra. Não houve resposta.
Na noite de quinta-feira, por volta das vinte horas,
recebi dois chamados de moradores da Favela do Piolho, solicitando que fosse urgentemente ao local, uma
vez que a guarda civil metropolitana estava em conflito
com os moradores, diversos dos quais já haviam sido
atingidos, um por balas, outros por balas de borracha.
Para lá me dirigi, não com o objetivo de causar tumulto,
mas justamente de procurar apaziguar os ânimos e de
inclusive promover um melhor diálogo com os morado-
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res e os representantes da GCM que lá estava. Pedi a
cada um dos feridos que relatassem calmamente ao
inspetor que lá estava presente como foi que cada um
dos feridos foram alvejados e mostraram seus ferimentos. Fiquei lá das 21hs e pouco até 23:30hs quando o
inspetor da GCM e os policiais da PM asseguraram a
todos que não haveria qualquer iniciativa de conflito
com os moradores. O Padre Júlio Lancelotti ali estava preocupado com a ausência de autoridades municipais para tratar dos problemas sérios que ali eram
urgentes. Avisei que telefonaria na primeira hora da
manhã para o Prefeito Gilberto Kassab, como o fiz às
8:50hs de ontem. Conversei sobre estes fatos ontem
com os seus Secretários Edson Ortega, Dráusio Barreto e, ao final da tarde, com Antonio Carlos Malufe, a
quem relatei os episódios e a necessidade de melhor
entendimento, dada a angústia daqueles moradores.
Também fiz uma visita aos Promotores José Carlos de Freitas e Karian Keiko Kamei, na Procuradoria
Geral do Estado ao final da tarde, acompanhado de
representantes dos moradores. Ambos os promotores
estão propondo soluções construtivas e de bom senso respectivamente para solucionar os problemas dos
moradores das Favelas do Piolho e do Moinho.
No que diz respeito à Favela do Moinho, hoje a
PM vai marcar com pontualites uma faixa de aproximadamente 10 metros, sem fechar o acesso. Os moradores vão poder passar e entrar na área onde houve
o incêndio, sem ocupar a área de circulação. A partir
de hoje, a assistência social da PMSP vai passar a
atender as vítimas do primeiro (dezembro passado)
e do segundo incêndio (setembro) daquelas que não
aceitaram o aluguel de obra (cerca de 450) desde que
cadastrados (cerca de 820). A partir de segunda-feira,
será feito um tapume para que as obras de reforma
do Viaduto possam ser feitas. Mais a frente, conforme
propõe a Promotora Karina Keiko Kamei, poderá ser
feita uma troca chave à chave, segundo a qual a PMSP
não pagaria indenização às famílias e as famílias não
pagariam pela unidade habitacional preferencialmente
no empreendimento a ser construído na Rua do Bosque.
Cabe ressaltar que as famílias possuem uma liminar da
Justiça Federal dada em ação de usucapião coletivo
permitindo a permanência delas na área.
Cabe assinalar que ainda não foi concluído o
inquérito instaurado no 77ª. Distrito Policial para se
verificar a origem do incêndio e a natureza do conflito
entre os dois homens que se desentenderam num dos
barracos da Favela do Moinho. Há indícios de que poderão ter havido três focos iniciais diferentes do incêndio.
É importante também saber a conclusão do inquérito.
Pode ter a certeza, Senhor Prefeito, que sempre
tenho procurado agir com Vossa Excelência com todo
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o respeito e na defesa do interesse público e que de
maneira alguma constitui verdade atribuir-me a origem
dos conflitos e muito menos os abusos cometidos por
responsáveis pela segurança contra as mulheres e
homens de famílias humildes que foram feridas nos
episódios da noite de quinta- feira.
Acabo de receber comunicação do Secretário
Edson Ortega para dirigir-me à nova luz, na Cracolândia. Para lá irei.
Respeitosamente, – Senador Eduardo Suplicy”.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Suplicy, agradeço a V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, pelo
prazo regimental de 20 minutos.
V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, será atendido
na forma regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Tomás Correia, caros visitantes que nos
dão a honra dessa visita, turistas ou estudantes, bem-vindos ao Senado Federal, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Senadores
e Senadoras, nossos servidores desta Casa, aqui se
falou, desde o início desta sessão, em questões de
justiça, em questões de competência, de justiça social, de responsabilidade social, de responsabilidade
política e também de responsabilidade administrativa.
Também estou entrando nesse assunto, Senador
Tomás Correia. É lamentável, profundamente, que a
Justiça tenha que tomar novas providências para que
a União, que gosta muito de mandar nos cidadãos, nos
Municípios e nos Estados, cumpra uma decisão judicial
e indenize os quase 10 mil aposentados e pensionistas que têm direito a receber pelas contribuições que
fizeram ao Fundo de Aposentadoria Aerus, das falidas
Varig e Transbrasil.
Como tenho comentado aqui nesta tribuna, decisão judicial não se questiona. E V. Exª, advogado
de renomada formação jurídica, sabe: não se discute.
Cumpre-se uma decisão terminativa da Justiça. Em
fase de recursos, sim, os recursos são feitos, mas, em
caráter terminativo, apenas resta cumprir.
E isso, infelizmente, ainda não foi feito por parte
da União nesse caso do Aerus. Estou com a execução
provisória do Juiz Jamil de Jesus Oliveira, da 14ª Vara
Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele
precisou aumentar a multa diária de R$60 mil para
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R$220 mil por dia de não cumprimento da decisão
judicial por parte da União. Segundo o juiz, a União
já foi notificada e tem 15 dias para cumprir mais essa
decisão. Além disso, qualquer recurso que for depositado no caixa da União, como os R$80 milhões e as
demais 96 parcelas de R$4 milhões do acordo feito
entre o Grupo OK, do ex-Senador Luiz Estevão, e a
Advocacia-Geral da União, deverá ser usado para cobrir o rombo das aposentadorias do fundo Aerus como
pagamento da antecipação de tutela. Isso é o que a
Justiça determinou, sentenciou.
É preciso deixar muito claro, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, que, em 2004, o Sindicato Nacional
dos Aeronautas (SNA) iniciou uma ação judicial para
responsabilizar a União pela quebra desse fundo. Os
aeronautas alegaram que a Secretaria de Previdência
Complementar falhou ao concordar com todas as repactuações de dívidas feitas e nunca cumpridas pelas
empresas sem agir em tempo para salvar o fundo. No
final de julho deste ano, a 14ª Vara Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu ganho de causa para os participantes do Fundo de Pensão, mas a
Advocacia-Geral da União recorreu dessa sentença.
Portanto, Srs. Senadores, essa questão, que já
virou cobrança rotineira aqui, nesta Casa, também pelos meus colegas Senadores Alvaro Dias e Paulo Paim,
precisa de decisão, de atitude; precisa de cumprimento
e de respeito a uma decisão judicial.
Muitos aposentados já morreram sem ver a cor
desse dinheiro, e outras centenas aguardam ansiosos,
alguns doentes, para reorganizarem suas vidas e, em
alguns casos, terem o mínimo para necessidades básicas, como saúde e alimentação.
Continuo recebendo inúmeras cartas, mensagens, por Twitter, por Facebook, de aposentados e
ex-comissários que esperam mais de 6 anos por uma
solução que se arrasta sem fim. É o caso de Airton
Flavio Sayago, Waldo Deveza, José Paulo de Resende e Roberto Haddad.
Mais recentemente, recebi a carta de uma aeronauta aposentada por invalidez, Ana Maria Vieira
Silva, que participou da elaboração do Fundo de Aposentadoria Aerus, na esperança de ser remunerada de
forma justa pelos longos anos dedicados à aviação.
Na carta de 10 páginas, ela comenta, com bastante emoção, a posse da Presidenta Dilma Rousseff.
Vou ler depois essa carta, na sua íntegra, para ver qual
é o sentimento que passa na cabeça e no coração de
uma pessoa exatamente ao ver a Presidente cumprindo agenda em Nova York, na reunião da Organização
das Nações Unidas, já a caminho do Brasil. Aliás, lá,
representou muito bem os interesses brasileiros.
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Para essa aposentada, ver uma mulher representando-a encheu-a de orgulho, pois a aeronauta
também levava a imagem e o nome do Brasil nas asas
dos aviões da Varig – que nós tantas vezes usamos,
Senador Tomás Correia –, fazendo o seu trabalho e
contribuindo religiosamente com os depósitos do Fundo
Aerus, agora evaporado. Na carta, ela pede a recuperação, para todos os aposentados, de um direito que
é líquido e certo para todos.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, que a agonia do
dia 11 de abril de 2006 – em que centenas de funcionários da aviação choraram, bem perto desta Casa, na
Esplanada dos Ministérios, aqui, em Brasília, por ver
quebrar uma das mais tradicionais companhias aéreas
do País, a Viação Aérea Rio Grandense, casualmente
criada no meu Estado do Rio Grande do Sul – fique
no passado. E que a agonia que persiste desde esse
11 de abril acabe ou ao menos diminua com o cumprimento de uma decisão judicial por parte da União.
Agora, a pedido do Roberto Haddad, vou ler a
carta que esta aposentada escreveu à Presidente Dilma Rousseff:
Digníssima Presidenta da República Federativa
do Brasil Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff.
A cena que mais me emocionou em sua posse,
além do grandioso feito de termos eleito uma
mulher para dirigir o nosso País, foi o desfile
em carro aberto, levando consigo sua filha e
depois o beijo à bandeira.
Chorei e acreditei!
Ao meu ver, de leiga brasileira que desconhece
protocolos, muito menos de posses presidenciais, aquele gesto, mesmo que tenha sido criado por equipes de publicitários profissionais,
sintetizou, sobretudo, conhecimento consciente
de todos os problemas que afligem os brasileiros junto com o compromisso de tratar com
amor todas essas questões e a prioridade que
deu à família, reconhecendo seu valor [da família] qualquer seja seu formato e mostrando
ainda com muita elegância a importante presença do lado humano.
O fato de sua filha ser uma mulher passou a
ideia de continuidade, já que somos portadoras do fato de ‘gerar’, arrastando ainda tudo
que envolve a alma feminina na construção
abrangente, pormenorizada, forte, perseverante e sensível nas decisões de nosso País.
Parabéns!
Os Xamãs, indígenas, costumam dizer que a
‘compreensão’ é o entendimento visto através
do coração.

SETEMBRO50757
2012

Quinta-feira 27

Portanto, quando queremos uma visão mais
ampla e um melhor ‘entendimento’ não devemos deixar de tentar ‘ver’ com o coração. Isso,
verdadeiramente, nos ajuda a sermos menos
prepotentes diante dos fatos e a termos um
entendimento completo e mais equilibrado.
Vossa Excelência, ainda que muito ocupada
no desempenho de suas funções, mergulhada em tantas questões de um Brasil repleto
de problemas que sempre viveu em meio a
uma guerra crônica moral e ética desde a sua
colonização, e os momentos atuais não são
diferentes, pedimos que compreenda nossa
causa considerando o tempo que temos à espera e o tempo que temos de vida e abrevie a
verdadeira tortura que estamos vivendo.
Afinal, fomos prevenidos, cuidamos de nosso
futuro. Infelizmente, impiedoso para os que já
se foram!!!!
Trabalhadores da Aviação Civil, por conta do
‘glamour’ que envolve a atividade aérea, sempre fomos obrigados a lembrar de que também
temos famílias, pais, filhos, netos, bisnetos,
também adoecemos, também perdemos, já
sofremos muito a cada partida e torcemos,
muitas ou todas as vezes, durante toda a nossa vida profissional pra voltarmos ao encontro
de nossos entes queridos.
Torcemos muito e trabalhamos incansavelmente por um Brasil muito além de minimamente
humano... com nosso povo mais alimentado,
sem problemas básicos de moradia, educação
e saúde e foi por isso que muitos de nós também dedicamos muito tempo de nossas vidas,
além de nossas jornadas de trabalho, para o
processo de mudança política de nosso País
juntamente com tantos outros trabalhadores de
todos os setores, evidente, mas nossa valentia
fez e tem feito alguma diferença. Somos minimamente dignos do cumprimento do direito.
De nossa parte, tivemos orgulho de exibir nosso
País por todo o mundo e pagamos religiosamente durante anos, para o nosso Fundo de
Aposentadoria, Aerus, por ‘esse futuro’ digno.
Cada passageiro que transportávamos, contribuía com 1% de sua passagem aérea e travamos verdadeira luta para conseguirmos isso!
Sei muito bem porque participei pessoalmente da elaboração do Aerus, nosso Fundo de
Aposentadoria Complementar, antes mesmo
de assumir o cargo de presidente de nossa
Associação de Comissários da Varig/1984,
com 12 anos de vôo.
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Confesso que lutei e chorava de emoção...
mas não acreditava!
Pensando sempre: ...estou lutando, porque não
fujo à luta, porém consciente de que quando chegar a minha vez, eles já terão roubado tudo!!!!!!
Ora, a mudança política ainda não tinha acontecido e já era a segunda complementação de
aposentadoria que eu estaria fazendo.
A primeira, quando fui receber, ao fim de 10 anos,
pagando regiamente, em 1982, não passava de
R$ 1,00. Isso mesmo! O equivalente a (hum real).
Como poderia, aos 30 anos de idade, já preocupada com minha aposentadoria, acreditar naquele Brasil e em outros que estavam por vir?
Juntamente com os outros trabalhadores das
demais empresas aéreas nacionais, que infelizmente passam pela mesma situação do
Aerus, e que poderão atestar essa afirmativa,
testemunhamos a imagem de um ...’Brasil não
sério...’, ‘tupiniquim’, de ‘café’, ‘mulher’ e ‘futebol’.
Temos consciência de que iniciamos e contribuímos bastante, sem alarde, com trabalho diuturno, no ‘marketing’, de nossa Pátria, contrariando
a propaganda negativa, ‘garimpando’ com um
trabalho brilhante a cada vôo, em cada aeroporto, em cada loja, inclusive no exterior, em cada
‘hangar’, em cada escritório, enfim, mostrando
ao mundo nossa identidade e as belezas que
nossa miscelânea genética é capaz de produzir.
Não vamos deixar prevalecer, me permita, a
‘miséria’ que aconteceu com o nosso Aerus,
capaz de se alastrar por outros planos de pensão de outras categorias de trabalhadores.
A aviação é um setor que atrai muitas pessoas
para o trabalho, mas a grande maioria não consegue alcançar o tempo de serviço necessário,
mesmo que especial, para aposentadoria por
conta das inadequadas condições de trabalho.
O Aerus, portanto, é um Fundo de Aposentadoria
Complementar que atende àqueles que conseguiram, à duras penas, alcançar esse limite sempre com o incansável apoio de seus familiares.
Hoje, mais do que quebrados, temos uma
decisão judicial que atesta nosso direito, e o
agravante só é que muitos de nós já se foram
em condições sofríveis.
Isso é, no mínimo, desamor!!!! A justiça não
deveria ser tão cega assim...
Precisamos agora do seu poder!!!
Precisamos ser contemplados pelo direito uma
vez que já fomos pela justiça, sem mais demora, pelos beijos que demos à nossa Bandeira
quando atravessávamos os céus desse nosso Planeta mostrando a cara do nosso Brasil!
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Ana Maria Vieira Silva
Aeronauta aposentada por invalidez
Aerus mat. 131752-8
Ilhéus – BA
Brasil
Eu gostaria, Sr. Presidente, Tomás Correia, que
o texto dessa carta, encaminhada por essa aeronauta, fosse transcrito nos Anais do Senado. Da mesma
forma, gostaria que a execução da sentença provisória
do Sindicato Nacional de Aeronautas e Associação dos
Funcionários Aposentados e Pensionistas da Transbrasil, em que a executada é a União, também fosse
transcrito nos Anais do Senado Federal, com o desejo
sincero, nesta tarde, de que essa decisão judicial não
sofra mais delongas, de que traga um sopro de esperança, mas, mais do que isso, muito mais do que isso,
de que resgate um direito líquido e certo dessas pessoas que contribuíram religiosamente, para terem direito
a uma aposentadoria decente, a uma aposentadoria
digna daqueles anos trabalhados e de contribuições.
O Estado falhou, porque a Secretaria de Aposentadoria Complementar não fez a adequada fiscalização desse procedimento e, quando o fez, já era
tarde demais.
Há tempo de resgatar esse direito, com a União
cumprindo uma sentença judicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
Carta da Aeronauta
Ana Maria Vieira Silva
Prezada Senadora Ana Amélia, Quando a senhora
puder, leia da tribuna e, se possível (acho difícil), fazer
chegar às mão da Presidente Dilma.
Obrigado por tudo
Roberto Haddad
REPASSANDO
Vamos fazer chegar às mãos da Presidenta...
Nelson
“Digníssima Presidenta da República Federativa
do Brasil
Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff.
A cena que mais me emocionou em sua posse,
além do grandioso feito de termos eleito uma mulher
para dirigir o nosso País, foi o desfile em carro aberto,
levando consigo sua filha e depois o beijo à bandeira.
Chorei e acreditei!
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Ao meu ver, de leiga brasileira que desconhece protocolos, muito menos de posses presidenciais,
aquele gesto, mesmo que tenha sido criado por equipes de publicitários profissionais, sintetizou, sobretudo,
Conhecimento consciente de todos os problemas que
afligem os brasileiros junto com o compromisso de tratar com amor todas essas questões e a prioridade que
deu à família, reconhecendo seu valor qualquer seja
seu formato e mostrando ainda com muita elegância
a importante presença do lado humano.
O fato de sua filha ser uma mulher passou a idéia
de continuidade, já que somos portadoras do fato de
“gerar”, arrastando ainda tudo que envolve a alma feminina na construção abrangente, pormenorizada, forte,
perseverante e sensível nas decisões de nosso País.
Parabéns!
Os Xamãs, indígenas, costumam dizer que a “compreensão” é o entendimento visto através do coração.
Portanto, quando queremos uma visão mais ampla e um melhor “entendimento” não devemos deixar
de tentar “ver” com o coração.
Isso, verdadeiramente, nos ajuda a sermos menos
prepotentes diante dos fatos e a termos um entendimento completo e mais equilibrado.
Vossa Excelência, ainda que muito ocupada no
desempenho de suas funções, mergulhada em tantas
questões de um Brasil repleto de problemas que sempre
viveu em meio a uma guerra crônica moral e ética desde
a sua colonização, e os momentos atuais não são diferentes, pedimos que compreenda nossa causa considerando
o tempo que temos à espera e o tempo que temos de
vida e abrevie a verdadeira tortura que estamos vivendo.
Afinal, fomos prevenidos, cuidamos de nosso futuro.
Infelizmente, impiedoso para os que já se foram!!!!
Trabalhadores da Aviação Civil, por conta do
“glamour” que envolve a atividade aérea, sempre fomos obrigados a lembrar de que também temos famílias, pais, filhos, netos, bisnetos, também adoecemos,
também perdemos, já sofremos muito a cada partida
e torcemos, muitas ou todas as vezes, durante toda a
nossa vida profissional pra voltarmos ao encontro de
nossos entes queridos.
Torcemos muito e trabalhamos incansavelmente
por um Brasil muito além de minimamente humano...
com nosso povo mais alimentado, sem problemas básicos de moradia educação e saúde e foi por isso que
muitos de nós também dedicamos muito tempo de
nossas vidas, além de nossas jornadas de trabalho,
para o processo de mudança política de nosso País
juntamente com tantos outros trabalhadores de todos
os setores, evidente, mas nossa valentia fez e tem feito
alguma diferença.
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Somos, minimamente dignos do cumprimento
de direito.
De nossa parte, tivemos orgulho de exibir nosso País por todo o Mundo e pagamos religiosamente
durante anos, para o nosso Fundo de Aposentadoria,
Aerus, por “esse futuro” digno.
Cada passageiro que transportávamos, contribuía
com 1% de sua passagem aérea e travamos verdadeira
luta para conseguirmos isso!
Sei muito bem porque participei pessoalmente da
elaboração do Aerus, nosso Fundo de Aposentadoria
Complementar, antes mesmo de assumir o cargo de
presidente de nossa Associação de Comissários da
Varig/1984, com 12 anos de vôo.
Confesso que lutei e chorava de emoção... mas
não acreditava!
Pensando sempre: ... estou lutando, porque não
fujo à luta, porém consciente de que quando chegar a
minha vez, eles já terão roubado tudo!!!!!!
Ora, a mudança política ainda não tinha acontecido e já era a segunda complementação de aposentadoria que eu estaria fazendo.
A primeira, quando fui receber, ao fim de 10 anos,
pagando regiamente, em 1982, não passava de R$
1,00. Isso mesmo!
O equivalente a (um real).
Como poderia, aos 30 anos de idade, já preocupada com minha aposentadoria, acreditar naquele
Brasil e em outros que estavam por vir?
Juntamente com os outros trabalhadores das
demais empresas aéreas nacionais, que infelizmente
passam pela mesma situação do Aerus, e que poderão
atestar essa afirmativa, testemunhamos a imagem de
um... “Brasil não sério”,
“Tupiniquim”, de “Café”, “Mulher” e “Futebol”.
Temos consciência de que iniciamos e contribuímos bastante, sem alarde, com trabalho diuturno, no
“marketing”, de nossa Pátria, contrariando a propaganda negativa, “garimpando” com um trabalho brilhante a
cada vôo, em cada aeroporto, em cada loja, inclusive no
exterior, em cada “hangar”, em cada escritório, enfim,
mostrando ao mundo nossa identidade e as belezas
que nossa miscelânea genética é capaz de produzir.
Não vamos deixar prevalecer, me permita, a “miséria” que aconteceu com o nosso Aerus, capaz de se
alastrar por outros planos de pensão de outras categorias de trabalhadores.
A aviação é um setor que atrai muitas pessoas
para o trabalho, mas a grande maioria não consegue
alcançar o tempo de serviço necessário, mesmo que
especial, para aposentadoria por conta das inadequadas condições de trabalho.
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O Aerus, portanto, é um Fundo de Aposentadoria
Complementar que atende àqueles que conseguiram,
à duras penas, alcançar esse limite sempre com o incansável apoio de seus familiares.
Hoje, mais do que quebrados, temos uma decisão judicial que atesta nosso direito, e o agravante só é
que muitos de nós já se foram em condições sofríveis.
Isso é, no mínimo, desamor!!!! A justiça não deveria ser tão cega assim...
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PRECISAMOS AGORA DO SEU PODER!!!
Precisamos ser contemplados pelo direito uma
vez que já fomos pela justiça, sem mais demora, pelos
beijos que demos à nossa Bandeira quando atravessávamos os céus desse nosso Planeta mostrando a
cara do nosso Brasil!” – Ana Maria Vieira Silva, Aeronauta aposentada por invalidez, Aerus mat. 131752-8,
Ilhéus – BA, Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senadora Ana Amélia! V.
Exª será atendida na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Há expediente a ser lido.
A Presidência designa a Senadora Ana Amélia,
como membro suplente, em substituição ao Senador
Casildo Maldaner, e o Senador Lobão Filho, como 1º
suplente, em substituição ao Senador Eduardo Braga,
que passa a ocupar a posição de 2º suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória n° 579, de 2012, conforme o Ofício
nº 310, de 2012, da Liderança do PMDB no Senado.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

de analisar a Medida Provisória nº 574, de 29 de junho de 2012, no lugar do Senador Sérgio Souza, que
passará a ocupar a referida comissão como Suplente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Deputado Bernardo Santana, como membro titular, em substituição
ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 579, de 2012, conforme o Ofício nº 496, de 2012,
da Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB, na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 310/2012
Brasília, 25 de setembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012.
Titulares
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Francisco Dornelles
Romero Jucá
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Suplentes
Lobão Filho
Eduardo Braga
Clésio Andrade
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço de consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Tomás Correia, como membro titular, em substituição ao
Senador Sérgio Souza, que passará à condição de
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de 2012,
conforme o Ofício n° 313, de 2012, da Liderança do
PMDB no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 313/2012
Brasília, 26 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Tomás Correia passará a ocupar
a vaga de Titular na Comissão Mista com a finalidade

Of. nº 496/2012 – Bloco
Brasília, 26 de setembro de 2012
Assunto: Indicação para Titularidade de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
(PR/MG) como membro Titular na Comissão Mista
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 579, de 2012, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos
encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá
outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Registro, com prazer, a presença na
Casa dos alunos de ensino médio do Colégio Meta,
de Goiânia, Estado de Goiás.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Viana pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, antes de tudo, eu queria cumprimentar os
alunos e as alunas que nos visitam, agradecer a presença de todos, desejar que tenham boa passagem
por Brasília, uma vez que são do Colégio Meta, de
Goiás, salvo engano.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Exatamente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sejam
bem-vindos!
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Sr. Presidente, volto à tribuna do Senado para
tentar falar um pouco sobre o que vem ocorrendo em
nosso País nos últimos dias, quando estamos às vésperas das eleições municipais. Não são eleições menores. Há um ditado que diz que todos nós moramos
em alguma cidade, em algum Município do País. É o
lugar onde residimos, é o lugar onde vivemos. São
eleições que afloram ou fazem aflorar mais as diferenças. Alguns as chamam de eleições paroquiais, mas,
nem por isso, são eleições menores. Ao contrário, eu,
como ex-prefeito, entendo que são eleições da maior
importância, tendo em vista que é ali que se pode iniciar um processo de mudança.
O meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, escreveu na sua história um modo petista de governar
cidades, e foi a partir das cidades que nós começamos
a nos credenciar para governar o Brasil. O PT fez escola, fazendo boas gestões nas prefeituras. Sem falsa
modéstia, como Prefeito de Rio Branco, eu me incluo
entre aqueles que, de alguma maneira, procuraram
inovar a forma de governar, com inversão de prioridades, estabelecendo princípios fundamentais, em consonância com a redemocratização do País: transparência, orçamento participativo, prioridade para os mais
necessitados e inovação na gestão. A minha gestão
em Rio Branco me credenciou para, depois, assumir o
Governo do Estado e, depois, para ter o privilégio de
alcançar o mandato de Senador da República.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqueles
que me acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, confesso que, mesmo já estando há alguns
anos nesta estrada da vida pública, ainda me choca
ver alguns tentando levar o Brasil para uma verdadeira armadilha, a armadilha da intolerância. Não é a
primeira vez, mas é igualmente inaceitável – e temos
de registrar isto da tribuna – que venhamos a assistir
passivamente às manobras, à sabotagem, ao abuso
do poder que todos nós ajudamos a institucionalizar
neste País, que é o poder da liberdade de expressão
de todos. A manipulação de alguns setores da imprensa às vésperas de uma eleição, envoltos numa atitude
de querer interferir, interceder no julgamento que está
sob a responsabilidade da mais alta Corte de Justiça
do País, é inaceitável.
Setores da elite brasileira nunca aceitaram que o
Brasil fosse governado por uma figura como o Presidente Lula. E, pior ainda, ficaram mais revoltados ainda
quando o Presidente Lula, na Presidência, fez sucesso. Dividiu o Brasil em antes e depois do seu governo,
perante o mundo, perante os brasileiros.
Ontem, na outra tribuna desta Casa, o Senado
Federal, o Senador Requião, que é um dos homens
que nos faz prestar atenção ao que fala nesta Casa,
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fez um discurso histórico. Eu, que na semana passada
tinha feito uma fala modesta, de quem era recém chegado aqui, de alguma maneira, fiquei impressionado
com a lucidez do Senador Requião em vir aqui repor a
verdade, com sua maneira muito própria de agir, de se
posicionar e de falar, com sua inteligência. Faço questão de me reportar, pelo menos, a uma pequena parte
de seu pronunciamento. O Senador Requião falou na
tribuna ontem, e repito, abrindo aspas:
A oposição não perdoa e jamais desculpará a
ascensão do retirante nordestino à Presidência da República. A ascensão do metalúrgico
talvez ela aceitasse [disse Requião], mas não
a do pau de arara.
E disse mais:
Este não. Uma ressalva [disse o Senador Requião]: quando digo oposição, o que menos
conta são os partidos da minoria. O que mais
conta, o que mais pesa mesmo, o que é significante é a mídia [a mídia ou parte dela],
aquele seleto grupo de dez jornais, televisões, revistas, rádios que consomem mais
de 80% das verbas estatais em propaganda,
aquele finíssimo, distintíssimo [são palavras
bem próprias do Senador Requião] grupo de
meios de comunicação que está fazendo, de
fato, a posição oposicionista neste País, já que
a oposição está profundamente fragilizada,
como resumiu, com sinceridade e desenvoltura de quem sabe e manda [citou o Senador
Requião], a Srª Maria Judith Brito, Presidente
da Associação Nacional de Jornais.
Essas palavras do Senador Requião foram acompanhadas de um discurso que faz uma análise do País,
das mudanças promovidas pelo Governo do Presidente Lula. E elas vieram com autoridade, porque o
Senador Requião é um crítico do que ele chama de
deslize do próprio Governo, mas ele não deixa de fazer um paralelo interessante quando compara os oito
anos do Presidente Lula com os oito anos do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pega todos os
aspectos. Há alguns mais fáceis de entender, como o
crescimento econômico: menos de 2%, em 8 anos, no
Governo do PSDB e quase 4% nos 8 anos do Governo
do Presidente Lula.
O Senador Requião trouxe aqui números que
são inquestionáveis, referentes à inclusão, à geração
de emprego com carteira assinada, ao respeito que o
Brasil resgatou perante o mundo. Mas, com tudo isso,
houve uma constatação: os fatos não são suficientes
para que alguns pelo menos reconheçam que o Presidente Lula merece respeito pela história de vida que
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tem, pelo governo que fez e pela postura que adotou
e adota como ex-Presidente da República.
Vim aqui, Sr. Presidente, para falar que, mesmo
levando em conta que boa parte do que se ouve e do
que se lê neste País, lamentavelmente, está contaminada com as vésperas da eleição, não podemos calar
diante disso. Não dá para ver a distorção dos fatos diariamente, sem pelo menos cobrar razoável coerência!
Estamos aqui. Estou falando na Praça dos Três
Poderes. Niemeyer, quando, junto com Lúcio Costa,
idealizou e construiu esta cidade, onde, simbolicamente, foram instaladas as instituições mais importantes
do País, estabeleceu critérios. É só olhar para a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Olhando da Esplanada dos Ministérios, você vê bem à frente e mais ao
alto o Parlamento brasileiro, a Câmara e o Senado, a
Casa do Povo e a Casa da Federação. Mais abaixo e
ao fundo, está o Executivo, o Palácio do Planalto. E,
ainda mais abaixo e ao fundo, está o Judiciário. Não
estou diminuindo nem o Executivo nem o Judiciário.
Aliás, minha história inteira foi construída até hoje,
salvo este mandato de Senador, no Executivo. Estou
apenas estabelecendo aqui uma constatação da lógica
de Lúcio Costa e de Niemeyer. Não foi à toa que eles
colocaram o Poder Legislativo mais à frente e mais ao
alto. Eles atenderam à Constituição, estabelecendo,
com isso, que todo o poder emana do povo e, em seu
nome, deve ser exercido.
É óbvio que, quando olhamos as pesquisas de
hoje, o Poder Legislativo, lamentavelmente, está colocado com muito desgaste diante da opinião pública.
Agora, a onda para alguns é endeusar os Ministros
do Supremo. Endeusar os Ministros do Supremo para
mim é desrespeito com o Supremo Tribunal Federal.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser
tratados por todos nós com respeito.
Ontem, vi um indicado sendo tratado com desrespeito nesta Casa pela oposição, que, agora, parece
atender a uma determinação de setores da imprensa
brasileira que querem estabelecer a composição do
Supremo, o calendário de trabalho do Supremo Tribunal
Federal e o conteúdo dos votos no Supremo Tribunal
Federal. Isso para mim é desrespeito com a mais alta
Corte de Justiça do nosso País.
A Presidenta Dilma faz a indicação de um Ministro
do STJ, o Ministro Teori, um Ministro que tem demonstrado com seus atos... Ganhou de toda a imprensa e
deste Plenário os maiores elogios. Mas, quando se
estabeleceu um calendário de votação do nome do
Ministro indicado, num prazo muito maior do que o das
indicações do PSDB quando este estava no governo,
imediatamente, faz-se um levante, dizendo que, por
trás disso, está um suposto esquema para interferir
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no julgamento que ora o Supremo acolhe. Esse tipo
de situação não engana ninguém. Está contaminado
pela véspera de eleição e é para mim um desrespeito
com uma das mais importantes instituições do País,
que é o Supremo Tribunal Federal.
Estava aqui um número enorme de Ministros do
STJ, seus colegas, para prestigiar a sabatina. Acho que
o Ministro Teori foi desrespeitado no Senado, porque
tentaram envolvê-lo num debate que é próprio de oposição e de situação, mas não é próprio da indicação de
um ministro para a mais alta Corte de Justiça do País.
A Praça dos três Poderes acolhe o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário. Nos últimos anos, há uma
tendência perigosa no País de supervalorizar o trabalho
do Judiciário. Aliás, eu diria que há uma situação que
me preocupa bastante: ando por esse Brasil e identifico,
de vez em quando, promotores, juízes e até ministros
querendo virar políticos, arvorando-se em engenheiros
da política. Quando vejo isso, eu me preocupo, porque
acho que é um desserviço ao papel que eles têm de
cumprir, que é o de guardar a Constituição e as leis.
O nosso País vive uma situação bastante delicada, da qual falei aqui, na semana passada. Agora,
está havendo o julgamento do mensalão. Alguns dizem: “Mensalão do PT”. É incrível a coincidência de o
julgamento acontecer na véspera de uma eleição! É
incrível os fatos mostrarem que há dois pesos e duas
medidas, porque essa história de mensalão mais parece – e os fatos apontam – caixa dois de campanha,
financiamento ilegal, arranjo fora da lei para funcionamento partidário do que compra de voto. Até hoje, não
consegui identificar compra de voto.
O problema é que o Brasil conhece essa história
de mensalão, o original, implantado e institucionalizado
não regionalmente ou do ponto de vista estadual, mas
nacionalmente. O mensalão foi estabelecido no País
pelo PSDB e pelo PFL, hoje DEM, num esquema de
desviar dinheiro público, instalado em Minas Gerais,
para financiar os partidos políticos que apoiavam o
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Quando o PSDB saiu do governo, parte da Base
de Apoio ao nosso Governo se contaminou por esse
sistema. Agiram como amadores, tentando reproduzir
um sistema profissional, original.
Lamentavelmente, eu pergunto: “Onde está esse
mensalão de 1998? Onde está?”
Tiraram misteriosamente do Supremo, apagaram os que haviam assinado os financiamentos como
avalistas. Desapareceram os nomes, porque, como
eram autoridades do PSDB, os nomes tinham que desaparecer. Era gente ligada ao governo de Fernando
Henrique Cardoso, tinha que desaparecer. Mas, certa-
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mente, depois do julgamento do chamado mensalão,
nós vamos ter o outro, claro, o original, não a cópia.
Eu gostaria muito que o Sr. Marcos Valério falasse para o País, que desse uma entrevista contando quando, como e com quem ele começou a operar
esse sistema, em que governo, com que partido. Na
hora em que o Sr. Marcos Valério fizer isso, o Brasil
vai conhecer a verdade, não a versão falsa, original.
Repito: fico preocupado quando vejo juízes, promotores e ministros querendo virar políticos. Eu sou
muito desconfiado de político. Usando o ditado popular, “político é bicho que a gente não cria em casa”. Eu
dedico parte da vida à política, mas estou tentando
fazer a boa política. Política feita com dignidade, com
honestidade, com honradez, com projetos, com bons
propósitos é o melhor instrumento que eu conheço de
inclusão social, de transformação da história de um
povo, de um país.
Mas não é isso que a gente vive no Brasil. A política deste País está suja, judicializada. Período de
eleição é período de bandidagem, porque fica cheio
de policiais na rua. E tudo isso está acontecendo por
conta das falhas desta Casa, deste Congresso, que
não cumpre seu papel constitucional.
Cadê a reforma política? Por que a reforma política não sai? Para que os Ministros do Supremo não
percam tempo, fazendo um julgamento espetaculoso,
visando atender aos interesses daqueles que, na intolerância, no desrespeito, tentam conduzir este País
como se ainda vivessem em uma época feudal, colonial.
O Brasil mudou, e mudou por conta do governo
do PT, do governo do Presidente Lula, e segue mudando com a Presidente Dilma.
A Presidenta Dilma fez um discurso ontem, nas
Nações Unidas, abrindo mais uma sessão, e seu discurso foi do tamanho da autoridade do Brasil diante
do mundo. Reafirmou a nossa posição de autonomia
na atividade produtiva industrial, cobrou coerência dos
países tidos desenvolvidos e estabeleceu a altivez que
o brasileiro merece. A Presidenta Dilma é a primeira
mulher a governar este País, faz a boa condução do
legado do Presidente Lula, orgulha a ele, ao PT e ao
Brasil.
Hoje, saiu mais uma pesquisa que coloca a Presidenta Dilma como recorde de aprovação do Governo
que já era recorde: 59%, em junho; passou agora para
62% de aprovação. A Presidenta Dilma tem cumprido
bem a missão de nos representar a todos e tem orgulhado as mulheres e homens deste País.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que setores da
imprensa devem, precisam ser completamente comprometidos em criticar a todos, cobrar de todos, mas,
quando assumir um lado, que assuma o lado que está
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assumindo. Hoje, uma parcela da imprensa, dos articulistas, tenta – e aí disfarçadamente – assumir um papel
que a Oposição fracassou em ter. Hoje, a Oposição
não tem um projeto para o País, sequer acompanha
os projetos que o nosso Governo implementa. E aí, setores da imprensa tentam substituir a Oposição, mas
sem assumir que o estão fazendo, tentando enganar
a opinião pública, e isso é inaceitável.
O legado do Presidente Lula, já disse aqui, é um
Brasil antes e depois do seu governo. Agora, quem
mais se beneficiou do governo do Presidente Lula?
Quem mais ganhou? Os brasileiros menos aquinhoados, a inclusão social, o Luz para Todos chegando e
acendendo a luz onde se vivia na escuridão, como na
Amazônia e no Nordeste, durante centenas de anos.
O emprego com carteira assinada, a classe média. O
Brasil começou a ser um País de classe média, o povo
começou a ter algum dinheiro para comer, para fazer
três refeições por dia. O Brasil resgatou e começou a
ocupar um espaço de destaque no cenário internacional, com a sua indústria, com o seu agronegócio,
com o seu comércio. O legado do Presidente Lula não
tem comparação com o legado de oito anos do PSDB.
Eu digo, Sr. Presidente, que, lamentavelmente,
um setor que também muito se beneficiou foi o setor
das comunicações no País. A grande mídia, a grande
imprensa, talvez, foi uma das que mais se beneficiou
durante esse período do Lula. Por isso que eu não entendo tanta intolerância. Eu conheço, respeito dirigentes desses veículos de comunicação, mas, se não é
porque eles fazem parte de uma elite preconceituosa
e intolerante, é por conta do quê? Cobrar, exigir dos
que ocupam cargos públicos eu acho que é uma das
funções mais nobres da imprensa. E isso é feito neste
País. Diariamente. Mas daí a querer conduzir a opinião
pública, daí a explicitar, na véspera de uma eleição,
uma intolerância com uma figura como a do Presidente
Lula, aí, isso é sabotagem. Isso é inexplicável.
Eu queria, Sr. Presidente, dizer que o Presidente
Lula nos deixou um legado – V. Exª é do Norte –, começamos definitivamente a romper com as desigualdades
regionais em nosso País. Hoje, a Presidenta Dilma e
o Governador Tião Viana quebram recorde de aprovação no Acre, junto com o Prefeito Angelim, por conta
das mudanças que estão sendo operadas neste País.
Eu não sei também se essa elite raivosa, intolerante com o PT, está muito vinculada ao PSDB. Eu não
sei também se está vinculada a políticos que a querem aqui nesta Casa, que ocupam alguns partidos até
da Base de sustentação do Governo. Eu presenciei e
presencio: quando chega período eleitoral, véspera de
eleição, eleição geral, aí eles saem elogiando o Lula,
reconhecendo o PT e rastejando atrás de legenda e de
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alguma contribuição do Lula para adquirir seus mandatos. Depois que vêm para cá com seus mandatos,
sobem nas tamancas e se arvoram em senhores da
verdade e da razão, e são os primeiros a atacar e a
cometer injustiças contra o Presidente Lula ou, quando nada, calam quando ele é injustamente atacado.
O PSDB é um partido que tem uma história importante em nosso País. O PSDB nasceu com ideias
novas. Trouxe esperança para a política brasileira. Mas
hoje tenta sobreviver com ideias do século passado,
com ideias velhas e ultrapassadas. E fracassa em
praticamente todo o País. Naufraga com a candidatura do Serra a prefeito de São Paulo, que é sua maior
estrela em atividade. Não adianta Senadores colegas
e Deputados quererem se arvorar. O próprio ex-Presidente Fernando Henrique foi colocado no ostracismo.
O Serra é a maior estrela do PSDB nacional e hoje se
pega com tudo que é santo para tentar uma vaga, no
segundo turno, na eleição para prefeito de São Paulo.
Olha só! Falei de eleição paroquial. Não estou
diminuindo São Paulo, mas o Serra, maior estrela do
PSDB, tenta se colocar na política, disputando uma
eleição para prefeito e tentando amealhar pelo menos
uma vaguinha para o segundo turno.
Qual é o legado do PT e qual é o legado do PSDB?
O do PT é o trabalho e os números, a mudança do
Brasil. E o do PSDB? É óbvio que, depois do período
eleitoral, as coisas vão voltar ao normal. Certamente,
as páginas dos jornais vão mudar de conteúdo. Mas
eu, pelo menos, estou vindo aqui, porque sempre fui
um crítico do PT e serei sempre. Nunca fiz parte sequer da direção nacional do PT. Não foi por falta de
convite. Mas sempre tive o compromisso de ser uma
voz cobrando coerência, e acho que o meu Partido, o
PT, tem que se reencontrar com seus princípios e seus
compromissos históricos.
Se nesse julgamento forem condenadas algumas
figuras importantes nossas, que isso sirva de lição.
Temos que tirar lição desse processo do mensalão,
prestar contas à opinião pública. Defendo isso. Mudar
a nossa maneira, voltar a nos encontrar com aquilo que
conquistou o Brasil. Defendo tudo isso. Cobro até da
direção do PT. Só não dá, como petista, para aceitar,
calado, lição de moral de quem não tem moral para
dar lição. Isso não dá para aceitar, seja de jornalista
que vive à custa de verbas públicas, seja de político
que já governou este País. Levaram este País para o
buraco, e o Presidente Lula o trouxe de volta.
Eu queria encerrar, Sr. Presidente, agradecendo
a compreensão de V. Exa e dizendo que a jornalista
Tereza Cruvinel escreveu ontem – ela que escreveu
durante tantos anos no jornal O Globo; eu mesmo
fui um leitor assíduo e fico feliz que esteja voltando
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a escrever – sobre a judicialização da política. E ela
está certa. Nós precisamos de urgentemente fazer a
reforma política.
Eu apresentei duas propostas ao projeto de reforma política nesta Casa. Uma delas estabelecendo
o cumprimento do que a Constituição define e outra
tentando valorizar o voto.
Faço aqui um breve resumo e peço a V. Exª que
faça constar dos Anais da Casa.
Uma delas altera o art. 109, § 2º, da Lei nº
4.737/1965 (Código Eleitoral), que hoje estipula: somente os partidos e coligações que tiverem obtido o
quociente eleitoral poderão concorrer à distribuição
dos lugares não preenchidos com a aplicação dos
quocientes partidários, chamadas sobras.
O Projeto de Lei do Senado nº 129/2011 propõe que todos os partidos concorrentes, tenham ou
não tenham obtido o quociente eleitoral, participem
da distribuição na hora das vagas não preenchidas
pelo quociente.
Essa foi a minha proposta.
Em primeiro lugar, a participação de todos os
partidos na partilha das sobras reduz a motivação para
celebração de coligações cartoriais e artificiais, que
existem hoje, do ponto de vista político e programático,
com vistas exclusivamente ao alcance de quociente.
Quer dizer, sem nenhuma vinculação de programa
partidário, apenas com interesse cartorial, partidos se
juntam para obter quociente.
Estou propondo alterar isso. Como consequência,
os candidatos bem votados de partidos que não atingiram o quociente partidário na eleição conseguiriam se
eleger. É o caso da Luciana Genro, lá em Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul.
A tramitação. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ e agora espera um relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.
O outro projeto altera o art. 17-A da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), estabelecendo um teto para o valor
que pode ser gasto pelos candidatos que concorrem
aos diversos cargos eletivos. Ou seja, estabelece um
teto para financiar a candidatura de Deputados, Senadores, governadores, prefeitos, de vereadores e de
Presidente da República.
Os gastos das campanhas eleitorais são limitados à média dos gastos declarados na prestação de
contas dos dois candidatos mais votados na eleição
anterior. Ou seja, verifica-se os gastos dos dois candidatos mais votados na eleição anterior e tira-se a
média para os gastos da próxima eleição.
Motivos para criação da nova regra. A Lei n°
11.300/2006 já acrescentou à Lei n° 9.504/1997 (Lei
das Eleições) o art. 17-A, dispondo que, a cada elei-
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ção, caberá à lei fixar, até o dia 10 de junho, o limite
dos gastos de campanha para os cargos em disputa.
Portanto, a própria Lei das Eleições já prevê a
fixação de limites concretos para os gastos eleitorais
dos candidatos aos diversos cargos eletivos. Ocorre
que o Congresso Nacional não estabeleceu tais limites. E o que é que temos hoje? Hoje temos uma situação onde o único limite que nós temos é para quem
doa: 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano
anterior às eleições para as pessoas físicas, e 2% do
faturamento bruto do ano anterior às eleições para as
pessoas jurídicas.
Candidato não tem limite de gasto. Pode gastar o
que quiser. Agora a eleição está chegando à casa do
trilhão. Segue sendo uma caixa preta. Caixa dois, para
mim, não está diminuindo, está aumentando.
E nós seguimos num processo perigoso de judicialização do processo eleitoral. Eleição, no Brasil,
não tem mais fim, só tem começo. Eu espero, sinceramente, que esta transcorra, dentro do possível, na
normalidade.
Certamente, só vou voltar a esta tribuna depois da
eleição. Estou seguindo para o Acre, a fim de trabalhar
para que o nosso projeto siga em frente, mas sigo preocupado com este ambiente, este clima que permeia
setores da imprensa brasileira e do noticiário nacional.
Parece-me que, na hora em que o Brasil está dando certo, na hora em que as coisas podem dar mais
certo ainda, alguns brasileiros cometem o equívoco
de tentar desviar o País do caminho do crescimento,
da inclusão social. Um caminho que, tudo bem, foi
conduzido pelo Presidente Lula, mas ainda há muito
trabalho a ser feito.
O Presidente Lula tem o mérito de ter ficado na
Presidência e foi o único que não mexeu nas regras
do jogo. Alta popularidade. Todos falavam: “Não, o
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Lula vai mexer nas regras para poder ter a reeleição,
a terceira reeleição.” O Lula cumpriu o seu mandato.
Na hora de indicar ministro para o Supremo, indicou
os ministros que hoje estão julgando o PT ou pessoas
do PT. Isso não vale?
Agora, só não vale nossos governos indicarem
ministros por conta da pressão de setores da imprensa. Os ministros chegam aos tribunais e começam a
votar contra para mostrar independência. Nós temos
que garantir a tranquilidade necessária, a maneira
discreta de atuação para todos os ministros, para que
possam, com tranquilidade e com a firmeza necessária, nos julgar a todos.
Eu tenho muito respeito pelo STJ e pelo Supremo,
mas acho que esse noticiário, preconceituoso contra
o PT e contra Lula, está desrespeitando o Supremo
Tribunal Federal. Deixem a Justiça trabalhar! Aperfeiçoemos a legislação aqui e cobremos, todos nós, do
Executivo, que execute um bom programa de desenvolvimento do País. E o País que devemos buscar é o de
união e não o do desentendimento que estamos tendo.
Espero, sinceramente, que os donos, proprietários dos veículos de comunicação que juntam para
si, como disse o Senador Requião hoje aqui, 80%
das verbas publicitárias deste País, de dinheiro público, reflitam se estão trabalhando contra ou a favor
do País, porque acho, pelo que tenho lido e pelo que
tenho visto, que são pelo menos setores importantes
da imprensa que estão trabalhando contra o Brasil e
contra o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Jorge Viana, pelo
belíssimo pronunciamento que faz nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Srª Senadora Angela Portela enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, concluímos a votação do
Código Florestal, com êxito, mas temos pela frente,
ainda este ano, uma agenda de grande importância
para o País. Essa agenda representa, na verdade, uma
oportunidade histórica para rever o pacto federativo.
Deverão entrar na pauta do Senado, até em cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, novas regras para o Fundo de Participação dos Estados.
Isso fará com que, de forma quase automática,
também entre em debate o Fundo de Participação
dos Municípios.
Está prevista ainda nova discussão, e provavelmente nova deliberação, sobre a distribuição dos
royalties do petróleo e do setor mineral.
Por fim, há forte interesse em se examinar a
instituição de novo indexador para calcular as dívidas
das unidades da Federação. Pode-se dizer que praticamente todas elas nutrem a expectativa de que esse
tema reingresse na agenda, dadas as condições de
suas finanças.
Todas essas questões são cruciais para o País.
Dessas discussões depende, com frequência, a viabilidade econômica de muitos dos entes federativos.
Nenhuma delas é tão premente quanto a que
envolve o Fundo de Participação dos Estados. Devemos lembrar que o FPE constitui uma transferência de
recursos federais aos Estados e ao Distrito Federal a
que se procede de forma a equalizar – ou ao menos
a procurar equalizar – a capacidade fiscal das unidades da Federação.
Transfere assim aos Estados, de forma parcelada,
21,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse montante
representou, em 2009, o equivalente a R$ 36,2 bilhões,
o que corresponde a 1,15% do Produto Interno Bruto.
Os Estados de base tributária mais estreita, entre os quais está nossa querida Roraima, não podem
prescindir desses recursos. Afinal, em todos eles o
Fundo de Participação dos Estados é a principal fonte
de recursos para investimento e custeio.
É do conhecimento de todos nós que, provocado
por ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo
Tribunal Federal vedou a manutenção do sistema de
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distribuição por cotas fixas, adotado pelo Fundo de
Participação dos Estados desde 1989.
O STF considerou esse sistema inconstitucional, ao decidir que as cotas fixas contrariam o caráter
equalizador do Fundo. Afinal, prejudicam as unidades
da Federação que tiveram crescimento acelerado da
população e queda da renda per capita.
Temos, a partir daí, prazo até 31 de dezembro
deste ano para aprovar novas normas relativas a essa
distribuição.
O momento atual, com todo o País envolvido
nas eleições municipais, não é propício para que se
tomem decisões rápidas, apressadas, a respeito de
uma questão relevante como essa. Estamos, porém,
correndo contra o relógio, no que se refere ao Fundo
de Participação dos Estados.
Isso significa que, passado o período eleitoral,
teremos de nos dedicar a esse tema. Diria, na verdade,
“esses temas”, de vez que é logicamente impossível
examinarmos o FPE sem ao menos tangenciarmos
os demais.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, sabemos também que, por implicar mudanças na
proporção de apropriação de recursos, mudanças no
sistema tributário brasileiro e na distribuição de receitas encontram sempre dificuldades no seu debate. A
maior prova está nas barreiras que surgiram à votação
de seguidas propostas de reforma tributária. Todas
elas naufragaram.
A determinação do Supremo Tribunal Federal,
porém, torna imprescindível discutirmos e votarmos
normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados. Não podemos, a despeito de eventuais resistências, correr o risco de que o Fundo venha a ser extinto.
Isso inviabilizaria a administração pública em muitas
unidades da Federação.
Precisamos, portanto, chegar a uma nova proposta de partilha de recursos que tenha viabilidade de
aprovação política e, em especial, seja bem concebida
do ponto de vista técnico, o que significa proporcionar
uma adequada partilha de recursos.
Nunca é demais lembrar que, como dizíamos, a
principal missão do Fundo de Participação dos Estados é equalizar a capacidade fiscal das unidades da
Federação.
Nessas condições, a capacidade fiscal precisa ser
definida de forma ampla. Não basta comparar números
frios, balancear receitas e despesas, confrontá-los com
dados relativos à demografia e daí extrair uma fórmula
de mérito apenas formal.
É preciso, isso sim, avaliar as reais condições de
cada unidade da Federação, para examinar com profundidade o conceito de capacidade fiscal.
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Esse exame das condições reais da capacidade fiscal deve presidir também um reexame do Fundo
de Participação dos Municípios. Também no seu caso
existe o objetivo de equalizar a capacidade fiscal dos
entes federativos.
O percentual de aplicação do FPM é determinado
principalmente pela proporção do número de habitantes.
Cada faixa de população determina os coeficientes de
distribuição dos recursos do Fundo e, a partir da faixa
superior, o coeficiente máximo torna-se fixo.
Não se pode menosprezar o peso representado pelo FPM nas finanças das pequenas cidades
brasileiras. Estudos do IBGE mostram que o Fundo é
responsável por aproximadamente 60% das receitas
disponíveis para os pequenos municípios, os que têm
menos de 5 mil habitantes.
Também aí há problemas. É frequente ouvirmos
queixas de prefeitos contra as oscilações de receitas
produzidas pelas revisões das estimativas do número
de habitantes. Nossa Roraima constitui um exemplo
desse fato.
Temos casos em que municípios sofrem repentinas mudanças de faixa, o que provoca redução imediata de repasses. Também nesse caso, portanto, há
necessidade de reexame dos critérios hoje utilizados
para distribuir a arrecadação.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, diante desse quadro, podemos perceber como é
árdua a missão que temos pela frente. O que está em
jogo, no fundo, é um redesenho do pacto federativo.
A Constituição estabelece, inclusive como cláusula pétrea, que nossa organização é federativa. Não se
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trata de simples palavreado. Essa definição corresponde
ao processo formativo do Brasil como nação, mediante
a articulação das parcelas de nosso território em um
conjunto coeso - o que, em virtude das características
peculiares do País, em termos de geografia, história,
cultura e política, representou sempre um desafio. Temos de construir a unidade e também de reconhecer
a diversidade.
Diversidade, porém, nada tem a ver com desigualdade, que não podemos coonestar. Não por acaso, o
parágrafo único do art. 23 da Constituição determina
que a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios devem ter em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional.
No momento em que temos de enfrentar tão importantes decisões no âmbito do Pacto Federativo precisamos também levar em conta essa importantíssima
determinação de nossa Carta Magna. É nesse sentido
que devemos redefinir instrumentos poderosos como
os fundos de participação, a distribuição de royalties
ou a indexação da dívida.
Temos uma importante missão a cumprir e, com
ela, oportunidade única de contribuir para a construção de um país melhor, com menos desigualdade e
menos pobreza.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos
presentes, declaro encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 minutos.)

716

50906

Sexta-feira 28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2012

TERMO DE REUNIÃO, EM 27 DE SETEMBRO DE 2012
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

Termo de Reunião, em 28 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

717

51023

718

51024

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

719

51025

720

51026

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

721

51027

722

51028

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

723

51029

724

51030

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

725

51031

726

51032

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

727

51033

728

51034

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

729

51035

730

51036

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

731

51037

732

51038

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

733

51039

734

51040

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

735

51041

736

51042

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

737

51043

738

51044

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

739

51045

740

51046

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

741

51047

742

51048

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

743

51049

744

51050

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

745

51051

746

51052

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

747

51053

748

51054

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

749

51055

750

51056

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

751

51057

752

51058

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

753

51059

754

51060

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

755

51061

756

51062

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

757

51063

758

51064

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

759

51065

760

51066

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

761

51067

762

51068

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

763

51069

764

51070

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

765

51071

766

51072

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

767

51073

768

51074

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

769

51075

770

51076

Sábado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 29

771

51077

772
4 Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

6(1$'2)('(5$/

6(&5(7$5,$*(5$/'$0(6$
6HVVmR/HJLVODWLYD2UGLQiULDGD
/HJLVODWXUD

5HVHQKD0HQVDO
,,GR5,6)
6HWHPEUR

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 7735

$6(&5(7$5,$'(&225'(1$d2/(*,6/$7,9$'26(1$'2
)('(5$/
6HVV}HVSOHQiULDVGR6HQDGR)HGHUDO
D
7LSRGDVHVVmR

4XDQWLGDGH

'HOLEHUDWLYD([WUDRUGLQiULD



'HOLEHUDWLYD2UGLQiULD



(VSHFLDO



1mR'HOLEHUDWLYD



7RWDOGHVHVV}HVUHDOL]DGDV



5HXQLmR



7RWDOGH5HXQL}HV



5HXQLmRQmR5HDOL]DGD



774
6 Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGDSHOR
3OHQiULR

$SURYDGDSRU
&RPLVVmRHP
GHFLVmRWHUPLQDWLYD

5HWLUDGDSHORDXWRU

7RWDO

3(&









3/&









3/6









3'6









356









7RWDO









SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

4XDGUR*HUDOGH0HGLGDV3URYLVyULDV
D

3/9

$SURYDGDQDIRUPDGH
3URMHWRGH/HLGH
&RQYHUVmR

7RWDO





Terça-feira 2 7757

776
8 Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

4XDGURGH5HTXHULPHQWRV!
D

1DWXUH]D

7RWDO

&RQJUDWXODo}HVSHVDUHDVVHPHOKDGRV



'HVDSHQVDPHQWRGHPDWpULDV



+RPHQDJHPGHSHVDU



,QIRUPDo}HV



0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
3URUURJDomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUGHLQTXpULWR




   







  




 





 




 

8UJrQFLDSDUDPDWpULD
7RWDO*HUDO




"  # 
$  %$&$'&$ (      )  *   + ,-.   
/* )        01

SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 7779

4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D
35(65(3

6)

&'

767

7RWDO

3/&











3/6











3'6











356











7RWDO











778
10

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

2 

 )  
3  
,4  +/
$&$'&$  %$&$'&$

Fundamentação – RISF
51 %

,/

51 $

,/

Apresentados

Retirados

Total

%%



%%







,%/

51 %* 6
51 %* 66



,/

Soma
 )      
Total Geral




41

0


41







41

0

41

1.

Missão política ou cultural de interesse parlamentar;

2.

Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de

3.

Licença para tratamento de saúde;

4.

Licença para tratar de interesses particulares;

Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

4XDGURGH5HTXHULPHQWRVGH/LFHQoD
&RP{QXV 
D
)XQGDPHQWDomR5,6)
$UW 

7RWDO


 0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
5HTXHULPHQWRVGHOLFHQoDFRP{QXVVmRDSURYDGRVSHOR3OHQiULRHHQFRQWUDPVHGLVSRQLELOL]DGRVQR
TXDGURGHUHTXHULPHQWRV

SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

5HVHQKD&RQVROLGDGD
6HVV}HVSOHQiULDVGR6HQDGR)HGHUDO
D

7LSRGDVHVVmR
'HOLEHUDWLYD([WUDRUGLQiULD
'HOLEHUDWLYD2UGLQiULD
'H3UHPLDo}HV(&RQGHFRUDo}HV
(VSHFLDO
1mR'HOLEHUDWLYD
7RWDOGHVHVV}HVUHDOL]DGDV
5HXQLmR
7RWDOGH5HXQL}HV
5HXQLmRQmR5HDOL]DGD

4XDQWLGDGH











7

Terça-feira 2 779
11

780
12

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGD
SHOR
3OHQiULR

$SURYDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD

5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
QmR
WHUPLQDWLYD
DUWGR
5,6)

3UHMXGLFDGD

5HWLUDGD
SHORDXWRU

3(&









3/&







3/6





6&'



(&'

5HMHLWDGD
SHOR
3OHQiULR

5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD
DUW
GR5,6)

5HMHLWDGD
SHOD&&SRU
LQFRQVWLWXFL
RQDOLGDGH
DUW
GR5,6)

7RWDO







































































3'6



















356



















06)



















2)6



















7RWDO



















SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 781
13

4XDGUR*HUDOGH0HGLGDV3URYLVyULDV
D

$SURYDGDQDtQWHJUD

$SURYDGDQDIRUPDGH
3URMHWRGH/HLGH
&RQYHUVmR

7RWDO

039







3/9







782
14

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

4XDGURGH5HTXHULPHQWRV
D
1DWXUH]D

7RWDO

$GLDPHQWRGHDSUHFLDomRGHPDWpULD



$XGLrQFLDGHFRPLVVmR



$XGLWRULD



&DOHQGiULRHVSHFLDO



&RQJUDWXODo}HVSHVDUHDVVHPHOKDGRV



&ULDomRRXDOWHUDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD



'HVDSHQVDPHQWRGHPDWpULDV



'LVSHQVDGHSDUHFHU



+RPHQDJHPGHSHVDU



,QFOXVmRHP&ROHo}HVGR6HQDGR)HGHUDO



,QIRUPDo}HV



/LFHQoD6D~GH,QWHUHVVH3DUWLFXODU VXSHULRUDGLDV



0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO



3UHIHUrQFLD



3URUURJDomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUGHLQTXpULWR



3URUURJDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD!




8.



5 .





;



 


 !

   9  4   :
    .   


.*  

   #   ;

  5
 

%

   

  





%

48  




7

 



<=  

%'

9RWDomRHPJORER



4   



7RWDO*HUDO

! 8.   )-     -   .(



  24

&$* -   '&$>&$1

SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 783
15

4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D
35(65(3

6)

&'

767

670

038

67-

7RWDO

3/&

















3/6

















6&'

















(&'

















3'6

















356

















7RWDO

















784
16

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2

2 

 )  
3  
,4  +/
$&$  %$&$'&$

Fundamentação – RISF
51 %

,*7/

51 $

,/

Apresentados

Retirados

Total

?

7



'



'

?



?


543


6


537

?





549

6

537

,%/

51 %* 6
51 %* 66

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

,*7/

Soma
 )      
Total Geral
1.

Missão política ou cultural de interesse parlamentar;

2.

Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de

3.

Licença para tratamento de saúde; e

4.

Licença para tratar de interesses particulares.

Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

4XDGURGH5HTXHULPHQWRVGH/LFHQoD
&RP{QXV 
D
)XQGDPHQWDomR5,6)
$UW 

7RWDO


 0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
5HTXHULPHQWRVGHOLFHQoDFRP{QXVVmRDSURYDGRVSHOR3OHQiULRHHQFRQWUDPVH
GLVSRQLELOL]DGRVQRTXDGURGHUHTXHULPHQWRV

SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 785
17

0DWpULDVDSUHFLDGDVSHOR6HQDGR)HGHUDO
D
0DWpULD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DXOR3LPHQWD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/9

$OWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHGLVS}HVREUHRDSRLRILQDQFHLURGD
8QLmRDRV0XQLFtSLRVHDR'LVWULWR)HGHUDOSDUDDPSOLDomRGDRIHUWDGDHGXFDomR
LQIDQWLOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

&RPLVVmR
0LVWDGD
0HGLGD
3URYLVyULD1
GH



3/9

$OWHUDD/HLQGHGHPDLRGHTXHGLVS}HVREUHDSURWHomRGD
YHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HLVQVGHGHDJRVWRGHGHGH
GH]HPEURGHHGHGHGH]HPEURGHHUHYRJDDV/HLVQV
GHGHVHWHPEURGHHGHGHDEULOGHD0HGLGD
3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGHRLWHPGRLQFLVR,,GRDUWGD
/HLQGHGHGH]HPEURGHHRGRDUWGD/HLQGH
GHPDLRGH




&RPLVVmR
0LVWDGD
0HGLGD
3URYLVyULD1
GH



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DUFR0DLD



0DWpULD
3(&

(PHQWD
$FUHVFHQWDRDUW$j&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDLQVWLWXLUR6LVWHPD1DFLRQDOGH
&XOWXUD

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

(PHQWD

0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRPDOWHUDomRGHPpULWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

3/&

(PHQWD
,QFOXLDUWLJRDR'HFUHWR/HLQGHGHDEULOGHTXHGLVS}HVREUH
EDJDJHPGHSDVVDJHLURSURFHGHQWHGRH[WHULRUGLVFLSOLQDRUHJLPHGHHQWUHSRVWR
DGXDQHLURHVWDEHOHFHQRUPDVVREUHPHUFDGRULDVHVWUDQJHLUDVDSUHHQGLGDVHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDVDILPGHDXWRUL]DUDLQVWDODomRGH/RMDV)UDQFDVHP0XQLFtSLRV
GDIDL[DGHIURQWHLUDFXMDVVHGHVVHFDUDFWHUL]DPFRPRFLGDGHVJrPHDVGHFLGDGHV
HVWUDQJHLUDVHLQVWLWXLR5HJLPH$GXDQHLUR(VSHFLDOGH([SRUWDomRSHOR9DUHMR
1DFLRQDO

786
18

Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRPDOWHUDomRGHPpULWR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
,QVWLWXLR6LVWHPDGH3URWHomRDR3URJUDPD1XFOHDU%UDVLOHLUR6,3521HUHYRJDR
'HFUHWR/HLQGHGHRXWXEURGH

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

7ULEXQDO
6XSHULRUGR
7UDEDOKR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

5HQDQ
&DOKHLURV



¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
'LVS}HVREUHDFULDomRGHFDUJRVGHSURYLPHQWRHIHWLYRQR4XDGURGH3HVVRDOGD
6HFUHWDULDGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR 3( 

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

(PHQWD

3/6

$OWHUDD/HLQGHGHIHYHUHLURGHTXHLQVWLWXLXR)163)XQGR
1DFLRQDOGH6HJXUDQoD3~EOLFD

3/6

$FUHVFHQWDSDUiJUDIR~QLFRDRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGH
&yGLJR&LYLO SDUDOLPLWDUDVROLGDULHGDGHGRORFDGRUjVKLSyWHVHVGHGRORRXFXOSD

5HQDWR
&DVDJUDQGH



3/6

$OWHUDRGRDUWGD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVFLSOLQDR
FDSLWDOHVWUDQJHLURHDVUHPHVVDVGHYDORUHVSDUDRH[WHULRUHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDVSDUDDOWHUDURYDORUGDVRSHUDo}HVGHFkPELRTXHQmRQHFHVVLWDPGH
FRQWUDWRGHFkPELRSDUDDWpGH]PLOGyODUHVFRQIRUPHLQVWLWXtGRSHOD/HLQ
GHGHQRYHPEURGH

)UDQFLVFR
'RUQHOOHV



3/6

'LVS}HVREUHDLPXQL]DomRGHPXOKHUHVQDIDL[DHWiULDGHQRYHDTXDUHQWDDQRV
FRPDYDFLQDDQWLSDSLORPDYtUXVKXPDQR +39 QDUHGHS~EOLFDGR6LVWHPDÒQLFR
GH6D~GHGHWRGRVRV(VWDGRVH0XQLFtSLRVEUDVLOHLURV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



3/6

'LVS}HVREUHRH[HUFtFLRGRPLFLOLDUGHSURILVVmROLEHUDO KRPHRIILFH 

&tFHUR/XFHQD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHTXHUHJXODR3URJUDPDGR6HJXUR
'HVHPSUHJRR$ERQR6DODULDOHLQVWLWXLR)XQGRGH$PSDURDR7UDEDOKDGRU )$7 
SDUDDVVHJXUDUjVSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDDUHVHUYDGHYDJDVHPSURJUDPDVGH
TXDOLILFDomRSURILVVLRQDO

/tGLFHGD0DWD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHPDLRGHSDUDGLVSRUDFHUFDGDWpFQLFDGH
UHFRQVWUXomRLPHGLDWDGDPDPDSRUPHLRGHFLUXUJLDSOiVWLFDUHSDUDGRUD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 787
19

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DXOR'DYLP



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',25$,1+$)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%HQWR
*RQoDOYHV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2&,'$'()0'(3$/+2d$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3DOKRoD(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',2
0217$1+(6$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH9LoRVD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$62
)5$1&,6&2'($66,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH$EHODUGR/X](VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(025$'25(6$0,*26
'$5$',2',)862(&8/785$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH6mR-RmR%DWLVWD(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25,268/(16('(
&8/785$(5$',2',)862&2081,7È5,$-29(05,2SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH5LRGR6XO(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7(/(9,62/$*(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH/DJHV(VWDGRGH
6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD
3/6

(PHQWD
$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDSHUPLWLURDEDWLPHQWRGH
SUHVWDo}HVGHYLGDVDR)XQGRGH)LQDQFLDPHQWRDR(VWXGDQWHGR(QVLQR6XSHULRU
),(6 SRUPHLRGDDWXDomRSURILVVLRQDOHPLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVGHHGXFDomRH
VD~GH

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

(PHQWD

788
20

Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDDR6,67(0$9$1*8$5'$'(
&2081,&$d2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH9DUJLQKD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'('(
5$',2',)862,7$38Ë/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
RQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH6DQWR$QW{QLRGD3DWUXOKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
(62&,$/$85,((16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GHÈXUHD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj35()(,785$081,&,3$/'(6$17$1$
'2&$5,5,±6(&5(7$5,$'(('8&$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
VRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWDQDGR&DULUL(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2)5$7(51,'$'(
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
7DTXDUL(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',238%/,&,'$'(0$**,±
3/$1/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGD
QDFLGDGHGH)DUURXSLOKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/129$)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH$UFHEXUJR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5('(0,1(,5$'(5È',2(
7(/(9,62/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH8EHUOkQGLD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&,'$'('(&8,$%È
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH&XLDEi(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',262)5$1&,6&2'(%25-$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
6mR%RUMD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(',)862
&2081,7È5,$/,95()0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGR1~FOHR%DQGHLUDQWHQR'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'2029,0(172'(
5$',2',)862$/7(51$7,9$'(+25,=217,1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH+RUL]RQWLQD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
%(1(),&(17(&8/785$/(1&$17$'(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH(QFDQWDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'('(=(66(,6'(129(0%52±56SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH'H]HVVHLVGH1RYHPEUR(VWDGRGR5LR
*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(
5$',2',)862&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH3LUDtGR6XO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d23$662)81'(16('(
5$',2',)862&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH3DVVR)XQGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO


&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&(552*5$1'(16('(
&8/785$(&2081,&$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH&HUUR*UDQGH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj&(1752&2081,7È5,21266$
6(1+25$'()È7,0$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH3HORWDV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$'(
*(7Ò/,29$5*$6±56SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH*HW~OLR9DUJDV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26025$'25(6'2
-$5',02/,'(/($'-$&Ç1&,$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$OXPtQLR(VWDGRGH6mR3DXOR



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
129$9,62SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
,JUHMLQKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj656&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
-RmR%DWLVWD(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',20(75Ï32/('(
&5,66,80$//7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH&ULVVLXPDO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
3$5$7<SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
%HUQDUGRGR&DPSR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(&$0%e
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
&DPEp(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2('8&$'25$'(
/$5$1-(,5$6'268//7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
RQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH/DUDQMHLUDVGR6XO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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2012
Outubro de 2012

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',23$5$1$9$Ë/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3DUDQDYDt
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$32572'(&$&+2(,5$'(6$17$/(232/',1$SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DQWD/HRSROGLQD(VWDGRGR
(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
%20-(686'268/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH%RP-HVXVGR6XO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',23$5$1$Ë%$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,WXPELDUD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
129$3,1+$,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
3LQKDLV(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(&$03,1$dÒSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DPSLQDo~(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',29(5'(6&$0326
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH&DVFDYHO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$&2148,67$'(
5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWR$QW{QLRGR/HYHUJHU(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
&/8%()0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%XULWLGR
7RFDQWLQV(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',262&,('$'(',)8625$
$92='(%$*e/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH%DJp(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDDR6,67(0$'(&2081,&$d2
,7È/,$9,9$6$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH)ORUHVGD&XQKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2*8$dÒ'(72/('2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
7ROHGR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862(
&8/785$'($8525$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH$XURUDGR7RFDQWLQV(VWDGRGR7RFDQWLQV

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&2081,&$d2)0
67e5(2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH%DXUX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)0678',2/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&XULWLED(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj$17(1$805$',2',)862
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGHFLGDGHGH%UDVtOLD'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$3$03($1$'2%$,5520$57,1,&$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH9LDPmR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&8/785$'(
*5$9$7$Ë/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH*UDYDWDt(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2,7$38'(3$72
%5$1&2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH3DWR%UDQFR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2*5$Ò1$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&RUQpOLR3URFySLR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&20(5&,$/'(
35(6,'(17(358'(17(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3UHVLGHQWH3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',262&,('$'(
783$1&,5(7/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH7XSDQFLUHWm(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2('8&$&,21$/
'203('52)(/,3$.SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH:HQFHVODX%UD](VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
62-2$1(16(&8/785$/(('8&$&,21$/'(5$',2',)862SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR-RmR1HSRPXFHQR(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',23e52/$'2785,
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
6DQWD+HOHQD(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj0,/$12)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH7HOrPDFR%RUED(VWDGR
GR3DUDQi

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2*/2%26$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGR5LRGH
-DQHLUR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$,7$81(16('(
5$',2',)862'(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH-RUGkQLD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2%(1(),&(17(9,'$
3/(1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*DUoD
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'$&2/Ð1,$75,81)2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3HORWDV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2)01257(3,21(,5$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH-DFDUH]LQKR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$&(175$/'(6$17,$*2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DQWLDJR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$%5$48$$662&,$d2%5$6,/(,5$
'(48$/,),&$d2((16,1235Ï5È',2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',23$1(0$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$QGLUi(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2(/'25$'2/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH6mR3DXOR
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5('(&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2'(3(/27$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUD
HPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3HORWDV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',275$16$0e5,&$)0
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3RQWD3RUm(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',292='(,7$%$,$1$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
,WDEDLDQD(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7(/(&2081,&$d®(6
&$0326'285$'26/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
RQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH&DVFDYHO(VWDGRGR3DUDQi

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'($0,*26
'(%$,5526SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$OWR
3DUDJXDL(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/
&$)(/$1'(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&DIHOkQGLD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2086,&$/)06&/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
-DFDUHt(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2,17(*5$d268/
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH6DQWDQDGR/LYUDPHQWR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7(/(9,62*8$5$5$3(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&HUUR
$]XO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&8/785$'(
$5925(=,1+$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH$UYRUH]LQKD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&(1752'(
&2081,&$d2$/7(51$7,9$'($&5(/Æ1',$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$FUHOkQGLD(VWDGRGR$FUH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2%5$6Ë/,$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH%UDVtOLD
'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
%(1(),&(17('(0(61266$6(1+25$'$&21&(,d2SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%LULWLQJD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'('(
5$',2',)8623$'5(('8$5'2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
VRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH7HUUD5LFD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$
*8$5$38$9$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH*XDUDSXDYD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2/,%(5'$'('(
6(5*,3()0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH$UDFDMX(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/'(&2081,&$d2'2&+8ËSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&KXt(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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2012
Outubro de 2012

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2$0,*26'$&8/785$
$0,&SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH2UyV(VWDGR
GR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(',)862
&2081,7È5,$$0,*26'$7(55$'(3$8/2)5217,1SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DXOR)URQWLQ(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&$,8È/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3DUDQDYDt(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2)0&/8%(80/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
7XSDQFLUHWm(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2$/'(,$626'(
*2,2(5ÇSDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGH
GH*RLRHUr(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',20,18$12'(
$/(*5(7(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH$OHJUHWH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2(7(/(9,62
%$1'(,5$17(6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',275$16$0e5,&$'(
&85,7,%$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH&XULWLED(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',23$/0(,5$)0/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3DOPHLUDGRVËQGLRV(VWDGRGH$ODJRDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj(035(6$-251$/Ë67,&$
1252(67(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGHFLGDGHGH6DQWD5RVD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)81'$d21266$6(1+25$
'$3(1+$'2(63Ë5,726$172SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH9LWyULD(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',20$580%</7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&DPSR/DUJR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2&,'$'()0'(3$/+2d$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
-RLQYLOOH 3LUDEHLUDED (VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$,7$81(16('(
5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH$OWR5LR'RFH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&,'$'('(,78/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,WX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)81'$d281,9(56,'$'(
'2(67$'2'(6$17$&$7$5,1$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUD
HPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH-RLQYLOOH(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2$6725*$
%52$'&$67,1*/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH$VWRUJD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2-251$/'($66,6
&+$7($8%5,$1'/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH$VVLV&KDWHDXEULDQG(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(&2081,&$d235,1&(6$
'29$/(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6mR3HGURGR6XO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj1$785(=$)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%XULWL]DO(VWDGRGH
6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',248,*8$</7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3DOPDV
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d281,2'$608/+(5(6
)/25,$1(16(6$80)SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH)ORULDQR(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj67$5)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%RFDtQD(VWDGRGR
3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/(('8&$7,9$
'(9,',*$/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&LDQRUWH±9LOD9LGLJDO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
62/,'$5,('$'(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
1RYR+DPEXUJR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$&20$5(6±$662&,$d2
&2081,7È5,$'(5$',2',)8620$5(6'268/)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DSmRGD&DQRD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

796
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
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- SUPLEMENTO

Terça-feira 2

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

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

3'6

(PHQWD
$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'(5,2(63(5$$&25$5(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH5LR(VSHUD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
356

(PHQWD
$XWRUL]DR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH
'HVHQYROYLPHQWR %,5' QRYDORUGHDWp86' WUH]HQWRVPLOK}HVGH
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

SETEMBRO
Outubro de 2012
2012

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2 797
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

6ROLFLWDDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGR3/&HGR3/6

$UPDQGR
0RQWHLUR



546

6ROLFLWDDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGR3/6HGR3/6

)UDQFLVFR
'RUQHOOHV



546

6ROLFLWDRGHVDSHQVDPHQWRGR3/6TXHWUDPLWDHPFRQMXQWRFRPRV
3/63/6H3/6WRGRV&RPSOHPHQWDUHV

0DUWD6XSOLF\



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWHVHJXLQWHVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODWUDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHDRV
3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGHGH
HGHTXHMiWUDPLWDPHPFRQMXQWRSRUYHUVDUHPVREUHDPHVPD
PDWpULD

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
WUDPLWDomRHPFRQMXQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHFRPR
3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHSRUYHUVDUHPVREUHDPHVPDPDWpULD

&LUR1RJXHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWHVHJXLQWHVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODWUDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHFRP
R3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHSRUYHUVDUHPVREUHDPHVPD
PDWpULD

6pUJLR6RX]D



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
WUDPLWDomRHPFRQMXQWRGDV3URSRVWDVGHHPHQGDVj&RQVWLWXLomRQ$GH
HQGHSRUYHUVDUHPVREUHPDWpULDVFRUUHODWDV

&ULVWRYDP
%XDUTXH



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
SUHYLVWRQRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDP
VROLFLWDGDVDR6U0LQLVWURGH(VWDGRGRV7UDQVSRUWHVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVj
UHDOL]DomRGHREUDVHVHUYLoRVGHHQJHQKDULDFRPUHFXUVRVGR2UoDPHQWRGD
8QLmRHPWUHFKRVGHURGRYLDVHIHUURYLDVVXEPHWLGRVDUHJLPHGHFRQFHVVmRRX
DUUHQGDPHQWRDHPSUHVDVSULYDGDV

3HGUR7DTXHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
SUHYLVWRQRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDP
VROLFLWDGDVDR6U0LQLVWURGH(VWDGRGRV7UDQVSRUWHVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVj
VXEFRQFHVVmRGRWUHFKR$oDLOkQGLD3DOPDVGD)HUURYLD1RUWH6XOOLFLWDGDQRDQR
GH

3HGUR7DTXHV



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR
0LQLVWURGH(VWDGRGR'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRDFHUFDGRVSURFHVVRVGH
FHUWLILFDomRGHJHRUUHIHUHQFLDPHQWRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&RORQL]DomRH
5HIRUPD$JUiULD,QFUD

.iWLD$EUHX



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOHWHQGRHPYLVWDRGLVSRVWR
QRDUWLQFLVR,GD5HVROXomRGR6HQDGR)HGHUDOQGH
LQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR
([WHULRU0',&QRkPELWRGR&RQVHOKRGH0LQLVWURVGD&kPDUDGH&RPpUFLR
([WHULRU &DPH[ VREUHRVFULWpULRVDGRWDGRVSDUDGHILQLomRGDVLPLODULGDGHREMHWR
GDVXSUDFLWDGD5HVROXomREHPFRPRRHVWiJLRGHHODERUDomRGDOLVWDUHIHULGDQD
PHVPDQRUPD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV
HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVj0LQLVWUDGH
(VWDGRGR0HLR$PELHQWHVREUHDILVFDOL]DomRGDiUHDGHIURQWHLUDGRVHVWDGRVGR
$PD]RQDVHGH5RUDLPDHRXWURVSDtVHVPDLVHVSHFLILFDPHQWHQDVWHUUDV
LQGtJHQDVGRV<DQRPDPLVRQGHRFRUUHPGLYHUVRVWLSRVGHFULPHVFRQWUDRPHLR
DPELHQWH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



'HIHULGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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ANAIS
DO SENADO
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SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
'HIHULGDSHOD0HVD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPSUHVWDGDVLQIRUPDo}HV
SHOR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGRGH0LQDVH(QHUJLDUHODWLYDVDRRUoDPHQWRGH
SDWURFtQLRGD3(752%5$6SUHYLVWRSDUDEHPFRPRRSUHYLVWRHH[HFXWDGR
QRVTXDWURDQRVDQWHULRUHVQRTXHWDQJHjViUHDVFXOWXUDOHVSRUWLYDDPELHQWDOH
VRFLDO

5LFDUGR
)HUUDoR



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR
0LQLVWURGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRDFHUFDGRVUHSDVVHV
FRQVWLWXFLRQDLVGD&LGH&RPEXVWtYHLV

$pFLR1HYHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGR
GD-XVWLoDDFHUFDGDILVFDOL]DomRGD3ROtFLD5RGRYLiULD)HGHUDOQDUHJLmRGH
9DOHQoDGR3LDXt3,

-RmR9LFHQWH
&ODXGLQR



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
FRPELQDGRFRPRGLVSRVWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOVHMDP
VROLFLWDGDVLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD)D]HQGDVREUHDVLWXDomRDWXDO
GR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 

-RUJH9LDQD



546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
FRPELQDGRFRPRGLVSRVWRQRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOVHMDP
VROLFLWDGDVLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDomR1DFLRQDOVREUHD
VLWXDomRDWXDOGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUWH )12 

-RUJH9LDQD



546

5HTXHUQDIRUPD5HJLPHQWDOTXHVHMDPVROLFLWDGDVj0LQLVWUDGR3ODQHMDPHQWR
LQIRUPDo}HVVREUHTXHSURYLGrQFLDVIRUDPLPSOHPHQWDGDVGRMiUHIHULGR3URWRFROR
GH,QWHQo}HVHSRVVtYHOFURQRJUDPDGDVSHQGrQFLDVDLQGDH[LVWHQWHVSDUDYHU
PDWHULDOL]DGRRSURMHWRGD$d26/$0,1$'26'23$5È$/3$ODQoDGRSHOD
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD

-DGHU
%DUEDOKR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGDV
5HODo}HV([WHULRUHV$QW{QLR3DWULRWDVREUHDSUHVHQWHFRQMXQWXUDFRPHUFLDO
%UDVLO$UJHQWLQD

3DXOR%DXHU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGH(VWDGRGH
'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRU)HUQDQGR3LPHQWHOVREUHD
SUHVHQWHFRQMXQWXUDFRPHUFLDO%UDVLO$UJHQWLQD

3DXOR%DXHU



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVXUJrQFLDSDUDR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQ
GH

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVOLFHQoDSDUDSDUWLFLSDUFRPR3UHVLGHQWHGD
5HSUHVHQWDomR%UDVLOHLUDQR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOGR)yUXPGH*XDGDODMDUD
QRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHQDFLGDGHGH*XDGDODMDUDQR0p[LFR

5REHUWR
5HTXLmR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDDILPGHSDUWLFLSDUGRHYHQWRLQWHUQDFLRQDO
GHQRPLQDGR9LV}HV*OREDLVVREUH%LRGLYHVLGDGHDUHDOL]DUVHQRGLDGH
VHWHPEURGHQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR

5RGULJR
5ROOHPEHUJ







546

5HTXHUTXHVHMDGXSOLFDGRRSUD]RSDUDFRQFOXVmRGRVWUDEDOKRVUHIHUHQWHVj
UHIRUPDGR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

&W
0RGHUQL]DomR
GR&yGLJRGH
'HIHVDGR
&RQVXPLGRU
3OV
H
DUWULVI

546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
LQVHULGRHPDWD9RWRGH3HVDUSHODVWUiJLFDVPRUWHVGR(PEDL[DGRUGRV(8$QD
/tELD6U-D\&KULVWRSKHU6WHYHQVHGHRXWURVWUrVIXQFLRQiULRVGD(PEDL[DGD
QRUWHDPHULFDQDRFRUULGDVHPDWDTXHGHPLOtFLDVLVOkPLFDVUDGLFDLVFRQWUD
LQVWDODo}HVGDTXHODPLVVmRGLSORPiWLFDQDFLGDGHGH%HQJKD]L

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVH
'HIHVD
1DFLRQDO
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Outubro de 2012
2012

ANAIS
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31

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGH
RXWXEURGHTXDQGRSDUWLFLSDUiGD&23'pFLPDSULPHLUDVHVVmRGD
&RQIHUrQFLDGDV3DUWHVGD&RQYHQomRVREUH'LYHUVLGDGH%LROyJLFDDUHDOL]DUVH
QRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHHP+\GHUDEËQGLDHFRPXQLFDQRV
WHUPRVGRDUW,GRUHIHULGR5HJLPHQWRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGR
GHDGHRXWXEURGH

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDGHDGHRXWXEURGHFRPRILPGH
SDUWLFLSDUGR)yUXPGH*XDGDODMDUDFRPR3UHVLGHQWHGD5HSUHVHQWDomR%UDVLOHLUD
QR0HUFRVXO

5REHUWR
5HTXLmR



546

6ROLFLWDXUJrQFLDSDUDR356

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHWLUDGDGHILQLWLYDGR5HTXHULPHQWRQGH


6pUJLR6RX]D



5HTXHUTXHVHMDGXSOLFDGRRSUD]RSDUDDDSUHVHQWDomRGHHPHQGDVUHIHUHQWHVj
5HIRUPDGR&yGLJR3HQDO

&W5HIRUPD
GR&yGLJR
3HQDO
%UDVLOHLUR
3OV
DUWULVI



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

546

(PHQWD

(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
HQFDPLQKDGR9RWRGH$SODXVRDR&RPLWr3DUDROtPSLFR%UDVLOHLUR &3% SHOD
GHVWDFDGDSDUWLFLSDomRGRVDWOHWDVEUDVLOHLURVQRV-RJRV3DUDROtPSLFRVHP
/RQGUHV

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH
6ROLGDULHGDGHjVIDPtOLDVGRVVHLVMRYHQVPRUWRVQDFKDFLQDRFRUULGDQR3DUTXHGR
*HULFLQyHP0HVTXLWD%DL[DGD)OXPLQHQVH5LRGH-DQHLURQRGLDGHVHWHPEUR
GH

3DXOR3DLP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMD
HQFDPLQKDGRYRWRGHVROLGDULHGDGHjVIDPtOLDVGRVDGROHVFHQWHVPRUWRVGHQWURGR
&HQWURGH$WHQGLPHQWR-XYHQLO(VSHFLDOL]DGR &$-( HP%UDVtOLD')

3DXOR3DLP



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVVHMDDSUHVHQWDGR9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWR
GRELVSRHPpULWRGH-XD]HLUR%$'20-26e52'5,*8(6'(628=$RFRUULGR
QRGLDGHVHWHPEURGH

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOHRXYLGR
R3OHQiULRTXHVHMDFRQVLJQDGRQRVDQDLVGR6HQDGR)HGHUDOHTXHWDPEpPVHMD
HQFDPLQKDGR9RWRGH$SODXVRDR0LQLVWURGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD67-
0LQLVWUR)UDQFLVFR&HVDU$VIRU5RFKDSHORVPDLVGHDQRVVHUYLQGRj1DomR
%UDVLOHLUD

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOYRWRGH
FRQJUDWXODo}HVSHORFHQWHQiULRGHQDVFLPHQWRGH-RVp5ROOHPEHUJ/HLWH

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDP
DSUHVHQWDGDVFRQJUDWXODo}HVSHORFHQWHQiULRGHQDVFLPHQWRGH$XJXVWRGR3UDGR
)UDQFR

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGR3UHIHLWR(GLOEHUWR$JXLDU
0DUTXHVGRPXQLFtSLRGH-RFD0DUTXHV3,RFRUULGRQRGLDGHVHWHPEURGH


-RmR9LFHQWH
&ODXGLQR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRHRXYLGRR3OHQiULRTXH
VHMDFRQVLJQDGRQRVDQDLVGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH$SODXVRDRDWOHWD3DXOR
+HQULTXH&KDJDVGH/LPDPDLVFRQKHFLGRFRPR3DXOR+HQULTXH*DQVRSHOD
FRQTXLVWDGDPHGDOKDGHSUDWDQRV-RJRV2OtPSLFRVGH/RQGUHVQD
PRGDOLGDGHGH)XWHERO0DVFXOLQR

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH
$SODXVRDRDWOHWD$ODQ)RQWHOHV&DUGRVR2OLYHLUDTXHFRQTXLVWRXPHGDOKDGH
RXURQDPRGDOLGDGHDWOHWLVPRGRV-RJRV3DUDROtPSLFRVGHHP/RQGUHV

)OH[D5LEHLUR
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Outubro de 2012

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH
$SODXVRjDWOHWD-KXOLD.DUROGRV6DQWRVPHGDOKDGHEURQ]HQRDWOHWLVPRQRV
-RJRV3DUDROtPSLFRVGHHP/RQGUHV

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH
$SODXVRSHODLQVFULomRHJUDYDomRGRQRPHGRLQYHQWRUSDUDHQVH-Ò/,2&e6$5
5,%(,52'(628=$QRTXDGURGHKRPHQDJHDGRVSHOR3$17(2'$3È75,$(
'$/,%(5'$'(75$1&5('21(9(6

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,,DOtQHDFGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOVHMDUHJLVWUDGRQRV$QDLVGHVWD&DVD9RWRGH3HVDUSHOR
IDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWDHHVFULWRUDPD]RQHQVH/XL])UDQFRGH6i%DFHOODU
RFRUULGRQRGLDGHVHWHPEURHP0DQDXV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVj(VFROD(VWDGXDOGH
7HPSR,QWHJUDO5R[DQD%RQHVVLSRUWHUVLGRDJUDFLDGDFRPR3UrPLRGH*HVWmR
(VFRODURFRUULGDQRGLDGH$JRVWRGH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL
Resenha Consolidada
02/02 a 30/09/2012
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional
Tipo de sessão

Quantidade

Conjunta

05

Conjunta Solene

12

Total

17

Quadro Geral de Matérias
Apreciadas

Quantidade

PLN (aprovados)

05

PRN (aprovado)

01

Retificações (aprovadas)

03

Total

09

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
01 a 30/09/2012
Nº

Assunto

42/2012
(public. no DOU
de 26/09/2012)

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 575, de 7 de agosto de 2012, publicada no Diário
Oficial da União de 8 de agosto de 2012, que “Altera a Lei nº 11.079, de’ 30 de dezembro de 2004, que institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública", tem
sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional
01 a 30/09/2012
Nº do
Ofício

Destinatário

Assunto

444/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

443/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 573, de 2012, que “Abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios da Justiça, da Educação, da Saúde, dos Transportes, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, no
valor global de R$ 6.843.701.650,00, para os fins que especifica”. À Medida foram oferecidas 32 emendas
e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 23, de 2012-CN, que concluiu pela aprovação da matéria.
Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 572, de 2012, que “Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 381.252.988,00, para os fins que especifica”. À Medida
foram oferecidas 8 emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 22, de 2012-CN, que concluiu pela
aprovação da matéria.
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442/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

441/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

440/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

438/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

437/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

436/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

435/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

434/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

433/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

432/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD
Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 20 de setembro de 2012, a Medida
Provisória nº 582, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à
contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de serviços; permite depreciação de
bens de capital para apuração do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao
Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de março de
2012, quanto à abrangência do Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o Imposto de
Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; e dá outras providências”. Nos termos dos
arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua
tramitação.
Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 20 de setembro de 2012, a Medida
Provisória nº 581, de 2012, que “Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO;
autoriza a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a
forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que tratam das
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de limites operacionais da Caixa
Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”. Nos termos dos arts. 2º e 3º da
Resolução nº 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação.
Comunica que para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2012 (Medida
Provisória nº 571, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 25/09/2012, 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; e revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de
1989, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012”.
Comunica a publicação, em avulsos e no DSF de 21/09/2012, o Parecer nº 21, de 2012-CN, da Mesa do
Senado Federal, sobre o Projeto de Resolução nº 1, de 2010-CN, que “Altera o anexo da Resolução nº 1
de 2006-CN, para modificar o quantitativo de emendas da Comissão Permanente de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados”, que também foi publicado sob o nº 998, de 2012, no DSF de
03/08/2012.
Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a
Mensagem nº 406, de 2012, na origem, encaminhando, em meio magnético, Informações
Complementares ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 24, de 2012, que “Estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2013”, nos termos do art. 10 da lei nº 12.708, de 17 de
agosto de 2012. O expediente e a mídia em meio magnético foram juntados ao processado do PLN nº 24,
de 2012, e a matéria está publicada em suplemento ao DSF de 18/09/2012.
Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos
do art. 19 da lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, a Mensagem nº 95, de 2012-CN (nº 407/2012, na
origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o
período 2008/2011, ano base 2011. A matéria, publicada em suplemento ao DSF de 18/09/2012, vai à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, no dia 14 de setembro de 2012, e publicou no
dia 17 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 580, de 2012, que “Altera as Leis nº 11.759, de 31 de
julho de 2008, que autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. - Ceitec, e nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência
obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, e dá outras providências”. Nos termos dos arts. 2º e
3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação.
Comunica que esta Presidência recebeu do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, o Ofício nº 794, de 2012, na origem, encaminhando ao Congresso Nacional três novas vias dos
relatórios Gerenciais, em substituição aos relatórios referentes ao terceiro e quarto trimestres de 2011 e
ao primeiro trimestre de 2012. Os expedientes serão juntados, respectivamente, aos Ofícios do
Congresso Nacional nºs 50, de 2011, 17 e 31, de 2012.
Encaminha cópia do Ofício – Sec. Episc. 077/2012, subscrito pelo Arcebispo Metropolitano de Brasília,
Dom Sérgio da Rocha, em que confirma sua presença para presidir a celebração da Missa em Ação de
Graças pelo encerramento dos trabalhos do ano legislativo, a ser realizada no dia 11 de dezembro de
2012, às 11 horas no Salão Negro do Congresso Nacional.
Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão solene do
Congresso Nacional a realizar-se no dia 1º de outubro do corrente, segunda-feira, às dezoito horas, no
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o Movimento Outubro Rosa.
Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 11 de setembro de 2012, a Medida
Provisória nº 579, de 2012, que “Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras
providências”. Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento
Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o
calendário para a sua tramitação.
Tendo em vista manifestações do Senador Lindbergh Farias e das Deputadas Benedita da Silva e Jandira
Feghali, consulta nos termos do art. 2º do Regimento Comum, sobre a viabilidade de realização de sessão
solene do Congresso Nacional no dia 14 de dezembro do corrente, sexta-feira, às quatorze horas, no
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o ex-Reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, por sua
trajetória de vida e pela luta para o aperfeiçoamento da educação superior no Brasil.

431/2012CN

430/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD
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Destinatário

Assunto

428/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

427/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

426/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

425/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

422/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

421/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

420/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

419/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

418/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

417/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 92, de
2012-CN (nº 388/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2012 (oriundo da Medida Provisória nº 564, de 2012), que “Altera as Leis nºs 12.096,
de 24 de novembro de 2009, 12.453, de 21 de julho de 2011, para conceder crédito ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 9.529, de 10 de dezembro de 1997, 11.529, de 22 de
outubro de 2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES os setores que especifica, 11.196, de 21
de novembro de 2005, 7.972, de 22 de dezembro de 1989, 12.666, de 14 de junho de 2012, 10.260, de 12
de julho de 2001, 12.087, de 11 de novembro de 2009, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 10.849, de 23
de março de 2004, e 6.704, de 26 de outubro de 1979, as Medidas Provisórias nºs 2.156-5, de 24 de
agosto de 2001, e 2.157-5, de 24 de agosto de 2001; dispõe sobre financiamento às exportações
indiretas; autoriza a União a aumentar o capital social do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da
Amazônia S.A.; autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias S.A. – ABGF; autoriza a União a conceder subvenção econômica nas operações de crédito do
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE;
autoriza a União a participar de fundos dedicados a garantir operações de comércio exterior ou projetos
de infraestrutura de grande vulto; revoga dispositivos das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.545, de 14 de dezembro de 2011; e dá outras providências”. Nos
termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão
Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 88, de
2012-CN (nº 371/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da nº 3,
de 2012 que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2013 e dá
outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três)
Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado,
para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Reiterando os termos do Ofício CN nº 122/2012-SF, de 28 de março de 2012, e tendo em vista o disposto
no art. 3º da Emenda à Constituição nº 69, de 2012, promulgada em 29 de março de 2012, que altera os
arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de
organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal, solicita de acordo com a proporcionalidade e
as normas vigentes nessa Casa, a indicação de 22 (vinte e dois) membros, sendo 11 (onze) titulares e 11
(onze) suplentes, nos termos do art. 10, e um membro titular e um membro suplente, nos termos do artigo
10-A, ambos do Regimento Comum, para integrar Comissão Especial Mista destinada a elaborar, em 60
dias, os projetos de lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na
referida Emenda à Constituição.
Comunica que para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2012 (Medida
Provisória nº 570, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 12/09/2012, que
“Altera as Leis nºs 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 12.462, de 4 de agosto de 2011, e 11.977, de 7 de
julho de 2009; dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para
ampliação da oferta da educação infantil; e dá outras providências”.
Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 26, de
2012-CN (nº 1011-GP-TCU/2012, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º
do artigo 71 da Constituição Federal, o relatório das Atividades do TCU, referente ao 2º trimestre do
exercício de 2012. A matéria, publicada no DSF de 06/09/2012, vai ao exame da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente Substituto do Banco Central do Brasil o Aviso nº
25, de 2012-CN (nº 92/2012-BCB, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do
parágrafo único do art. 111 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, as Demonstrações Financeiras do
Banco Central do Brasil referentes ao 1º semestre de 2012. A matéria, publicada no DSF de 05/09/2012,
vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 85, de
2012-CN (nº 357/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 50, de 2012 (PL nº 2.844, de 2011, nessa Casa), que “Dispõe sobre os requisitos para
ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército”. Nos termos do art. 104 do
Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2,
de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de
relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 90, de
2012-CN (nº 385/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 180, de 2008 (PL nº 73, de 1999, nessa Casa), que “Dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores
Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para
integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, no dia 31 de agosto de 2012, e publicou no
mesmo dia, mês e ano, a Medida Provisória nº 578, de 2012, que “Permite a depreciação acelerada dos
veículos automóveis para transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes
que menciona, previstos na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI”. Nos
termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário
para a sua tramitação.
Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, no dia 29 de agosto de 2012, e publicou no dia
30 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 577, de 2012, que “Dispõe sobre a extinção das
concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a
intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá outras providências”. Nos termos
dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua
tramitação.
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416/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

415/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

414/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

413/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

412/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

411/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

410/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

409/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

408/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

406/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

404/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

403/2012CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Comunica que a sessão solene do Congresso Nacional, anteriormente convocada para o dia 10 de
setembro do corrente, segunda-feira, às dez horas, destinada a comemorar o centenário de nascimento
de Augusto do Prado Franco, que se completa em 4 de setembro de 2012, será realizada dia 19 de
novembro, segunda-feira, às dezoito horas e trinta minutos, no Plenário do Senado Federal.
Tendo em vista manifestações da Senadora Ana Amélia e da Deputada Janete Rocha Pietá, consulta nos
termos do art. 2º do Regimento Comum, sobre a viabilidade de realização de sessão solene do Congresso
Nacional no dia 1º de outubro do corrente, segunda-feira, às dezoito horas, no Plenário do Senado
Federal, destinada a homenagear o Movimento Outubro Rosa.
Comunica que esta Presidência autuou por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 24, de 2012-CN (nº 1.071-Seses-TCU-Plenário/2012, na
origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 034.010/2011-4. A matéria, publicada em Avulsos e no
DSF de 31/08/2012, retorna à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que o Senhor Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República,
encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 81, de 2012-CN (nº 344/2012, na origem), na qual
comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2009 (PL nº 3.754, de 2012,
nessa Casa), que “Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares”. Nos termos do art. 104 do
Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2,
de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de
relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 80, de
2012-CN (nº 342/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2010 (PL nº 2.057, de 2007, nessa Casa), que “Dispõe sobre o processo e o julgamento
colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas; altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto- Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá outras providências”. Nos termos do art.
104 do Regimento Comum, solicita a indicação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos da
Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser
incumbida de relatar o veto.
Comunica que foi lida na Sessão do dia 31/08/2012 a Mensagem nº 91, de 2012-CN (nº 387, de 2012, na
origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, encaminhando o Projeto de Lei nº 24, de
2012-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013”. A matéria
será publicada em Suplemento ao DSF de 1º/09/2012 e irá à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Ministro do Tribunal de Contas da União, no exercício da
Presidência, o Aviso nº 995-GP-TCU, de 2012, na origem, informando que foram constatados indícios de
irregularidade grave na obra que menciona. A matéria, publicada no DSF de 29/08/2012, vai ao exame da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 1.082Seses-TCU, de 2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.253/2012-TCU-Plenário, proferido
nos autos do processo nº TC 007.310/2012-9, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
A matéria, publicada no DSF de 29/08/2012, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Comunica que para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2012 (Medida
Provisória nº 565, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 28/08/2012, que
“Altera as Leis nºs 10.177, de 12 de janeiro de 2001, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 11.524, de 24 de
setembro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 9.469, de 10 de julho de 1997, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, 8.029, de 12 de abril de 1990, 10.954, de 29 de setembro de 2004, e 11.314, de 3 de
julho de 2006; e dá outras providências”.
Comunica nos termos do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, que o Congresso Nacional aprovou e esta Presidência promulgou a Lei nº 12.713, de
05 de setembro de 2012, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, da
Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor global de R$
688.497.000,00, para os fins que especifica”, cujas disposições foram adotadas pela excelentíssima
Senhora Presidente da República como Medida Provisória nº 569, de 14 de maio de 2012.
Comunica que a sessão solene do Congresso Nacional, anteriormente convocada para o dia 10 de
setembro do corrente, segunda-feira, às dezessete horas, destinada a reverenciar a vida e a trajetória
política de Ulysses Guimarães, será realizada dia 15 de outubro, segunda-feira, às dezessete horas, no
Plenário do Senado Federal.
Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado 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”. À Medida foram oferecidas 696 emendas e a Comissão Mista emitiu
o Parecer nº 19, de 2012-CN, que concluiu pelo PLV nº 21, de 2012.
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B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO
Resenha
01 a 30/09/2012
Reuniões Realizadas
Tipo de reunião

Quantidade

Instalação (INST)

-

Ordinárias (ROR)

-

Extraordinárias (REX)

3

Audiências Públicas (RAP)

-

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP)

-

Seminários Regionais (SREG)

-

Total

3

Comitês Permanentes e Colegiados
Nomes

Reuniões

Relatórios

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária
(CFIS)

-

-

Comitê de Avaliação da Receita (CAR)

-

-

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidade Graves (COI)

-

-

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)

-

-

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
CMO (CRLP)

-

-

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE)

-

-

TOTAL

-

-

808
40

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 2

SETEMBRO
2012
Outubro de 2012

Proposições em Tramitação
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Projetos de Lei CN (PLN)

Encaminhadas ao CN sem apreciação

Recebidas

Apreciadas Retiradas
1

2

- Crédito Suplementar e Especial
x Texto Original

2

x Substitutivo
- LDO/Alteração
- LOA/Alteração

1

- PPA/Revisão – Alteração
Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

0

2

x Texto Original
x Projeto de Lei de Conversão
x Perda de Vigência (Decreto Legislativo)
Avisos CN (AVN)

3

- Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves apontados pelo TCU

1

x Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012
x Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012
x Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012
x Arquivamento
- Prestação de Contas
- Parecer Prévio do Governo Federal
- Outras Matérias

2

Mensagens CN (MCN)

2

- Prestação de Contas
- Relatório de Avaliação do PPA

1

- Outras Matérias

1

Ofícios CN (OFN)
- Prestação de Contas
- Outras Matérias
Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)
Proposições SF
Requerimentos CMO (RCMO)
Emendas

2

43

8

47

Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)
Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL

PLN - Art.106 da PLN -Urgência MP - Término prazo
Res nº1/2006-CN Plenário CN
regimental
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Resenha Consolidada
01/03 a 30/09/2012

Reuniões Realizadas
Tipo de reunião

Quantidade

Instalação (INST)

1

Ordinárias (ROR)

12

Extraordinárias (REX)

8

Audiências Públicas (RAP)

4

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP)

1

Seminários Regionais (SREG)

-

Total

26

Comitês Permanentes e Colegiados
Nomes

Reuniões

Relatórios

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária
(CFIS)

-

-

Comitê de Avaliação da Receita (CAR)

-

-

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidade Graves (COI)

-

-

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)

-

-

12

-

-

-

12

-

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
CMO (CRLP)
Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE)
TOTAL

810
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Proposições Apreciadas
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

Encaminhadas ao CN sem apreciação
Apreciadas Retiradas PLN - Art.106 da PLN -Urgência MP - Término prazo
Res nº1/2006-CN Plenário CN

Projetos de Lei CN (PLN)

24

regimental

07

- Crédito Suplementar e Especial
x Texto Original

6

x Substitutivo
- LDO/Alteração

1

- LOA/Alteração

1

- PPA/Revisão – Alteração
Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

7

4

3

x Texto Original
x Projeto de Lei de Conversão
x Perda de Vigência (Decreto Legislativo)
Avisos CN (AVN)

63

- Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves apontados pelo TCU

13

x Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012
x Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012
x Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012
x Arquivamento
- Prestação de Contas

3

- Parecer Prévio do Governo Federal

3

- Outras Matérias

44

Mensagens CN (MCN e MSG)

55

- Prestação de Contas

8

- Relatório de Avaliação do PPA

4

- Outras Matérias

43

Ofícios CN (OFN)

124

- Prestação de Contas

30

- Outras Matérias

94

Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)

2

Proposições SF

4

Requerimentos CMO (RCMO)

5

3

4328

4207

3

3

4615

4224

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

3
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Resultados das Reuniões
01 a 30/09/2012

Reunião realizada em 4 de setembro de 2012 (Extraordinária)

6ª Reunião Extraordinária
convocada para 04/9/2012, às 18h30min
(Iniciada e suspensa às 19h05min)
Pauta nº 19/2012
ABERTURA e SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).
Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, de acordo com o disposto no art.46, § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 05 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, no plenário
2 da Câmara dos Deputados.
Brasília, 04 de setembro de 2012.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão

Reunião realizada em 5 de setembro de 2012 (Extraordinária)

Continuação da 6ª Reunião Extraordinária
convocada para 05/9/2012, às 14 horas
(Reiniciada às 14h34min e encerrada às 14h36min)
Pauta nº 19/2012
REABERTURA e ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).
Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, o Presidente encerrou os trabalhos.
Antes, cancelou a realização de reunião extraordinária, convocada para o mesmo dia, 05 de setembro, quarta-feira, às 18
horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados.
Brasília, 05 de setembro de 2012.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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Reunião realizada em 18 de setembro de 2012 (Extraordinária)

7ª Reunião Extraordinária
convocada para 18/09/2012, às 18h
(Iniciada às 18h32 e suspensa às 18h37)
Pauta nº 20/2012

ABERTURA e SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).
Em virtude de não haver quórum necessário para deliberação das matérias nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, o Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 19 de setembro, quarta-feira, às 11 horas, no plenário
4 da Câmara dos Deputados.
Brasília, 18 de setembro de 2012.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão

Reunião realizada em 19 de setembro de 2012 (Extraordinária)

Continuação da 7ª Reunião Extraordinária
convocada para 19/09/2012, às 11h
(Iniciada às 11h31 e suspensa às 12h01)
Pauta nº 20/2012
REABERTURA DOS TRABALHOS
O Presidente declarou reiniciados os trabalhos às 11h31.

APRECIAÇÃO DAS ATAS
Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 11ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 10 e 11/7/2012; 5ª
Reunião Extraordinária, realizada no dia 17/7/2012; 12ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 7 e 8/8/2012 e 6ª Reunião
Extraordinária, realizada nos dias 4 e 5/9/2012.
O Presidente solicitou ao Plenário dispensa da leitura das Atas, porém o Deputado Felipe Maia pediu que elas
fossem lidas. O Deputado Zeca Dirceu foi convidado para fazê-lo. Durante a leitura, às 12h01, a Reunião foi suspensa pelo Presidente
devido ao início da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados. A continuação foi convocada para o período subsequente ao término da
Ordem do Dia.
Brasília, 19 de setembro de 2012.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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Reunião realizada em 19 de setembro de 2012 (Extraordinária)

Continuação da 7ª Reunião Extraordinária
convocada para 19/09/2012, às 11h
(Reiniciada às 12h35 e suspensa às 13h10)
Pauta nº 20/2012
REABERTURA DOS TRABALHOS
O Presidente declarou reiniciados os trabalhos às 12h35.

APRECIAÇÃO DAS ATAS
A leitura das Atas foi retomada e o Presidente procedeu à votação na representação da Câmara dos Deputados.
Contudo, o Deputado Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM, solicitou verificação da votação. A Deputada Cida Borghetti realizou a
chamada para votação nominal dos parlamentares. O resultado proclamado foi o seguinte: VOTOS SIM: Pelo PT, Deputados João
Paulo Lima, Josias Gomes, Waldenor Pereira, Zeca Dirceu e Cláudio Puty; Pelo PMDB, Deputados Eliseu Padilha, Leandro Vilela
e Lúcio Vieira Lima; Pelo PP, Deputados João Leão, Renato Molling e Cida Borghetti; Pelo PSD, Deputado Eduardo Sciarra; Pelo PR,
Deputado João Maia; Pelo PDT, Deputados Paulo Rubem Santiago e Marcos Rogério; Pelo PSC Deputado Leonardo Gadelha. Total
de votos SIM: 16. O DEM declarou-se em obstrução. Após a proclamação do resultado, o Presidente declarou não haver número
regimental para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e suspendeu a Reunião às 13h10 e convocou a continuação
para 14h.

Brasília, 19 de setembro de 2012.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão

Reunião realizada em 19 de setembro de 2012 (Extraordinária)

Continuação da 7ª Reunião Extraordinária
convocada para 19/09/2012, às 11h
(Reiniciada às 14h47 e suspensa às 14h52)
Pauta nº 20/2012
REABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Às 14h47 a Reunião foi reiniciada. O Presidente teceu comentários sobre questões regimentais e, por não haver quórum nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, declarou encerrada a Reunião.
Brasília, 19 de setembro de 2012.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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Reunião realizada em 25 de setembro de 2012 (Extraordinária)

RESULTADO DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 25/09/2012
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 10h

A - Relatórios:
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 572/12 - do Poder Executivo - que "abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa,
no valor de R$ 381.252.988,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Senador SÉRGIO SOUZA.
RELATÓRIO: voto favorável à Medida Provisória nos termos do Poder Executivo. Quanto às 8 (oito) emendas o relator
indicou todas para INADMISSIBILIDADE.
APROVADO O RELATÓRIO.

2 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 573/12 - do Poder Executivo - que "abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Justiça, da Educação, da Saúde, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da
Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, no valor global de R$ 6.843.701.650,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
RELATÓRIO: voto favorável à Medida Provisória nos termos do Poder Executivo. Quanto às 32 (trinta e duas) emendas o
relator indicou todas para INADMISSIBILIDADE.
APROVADO O RELATÓRIO.

PROJETOS DE LEI
3 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 5/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para o
fim que especifica".
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Ao Projeto não foram
apresentadas emendas.
NÃO DELIBERADO.

4 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 7/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 14.835.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e
cinco mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
RELATÓRIO: favorável ao projeto, nos termos do Substitutivo apresentado. Ao projeto foram apresentadas 15 (quinze)
emendas. O relator, quanto as emendas, indicou para INADMISSIBILIDADE as de nºs. 1 e 3 e ofereceu voto pela
APROVAÇÃO a de nº. 12, e REJEIÇÃO das demais.
NÃO DELIBERADO.

5 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 8/12 - da Presidente da República - que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil
reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Ao Projeto não foram
apresentadas emendas.
NÃO DELIBERADO.

6 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 10/12 - da Presidente da República - que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 802.197.850,00 (oitocentos e
dois milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente".
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RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. O relator, quanto às 5 (cinco)
emendas apresentadas, ofereceu voto pela REJEIÇÃO.
NÃO DELIBERADO.

7 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 11/12 - da Presidente da República - que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 136.028.187,00 (cento e trinta
e seis milhões, vinte e oito mil, cento e oitenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente".
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
RELATÓRIO: Favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda.
NÃO DELIBERADO.

8 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 12/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 37.500.000,00
(trinta e sete milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto às 05 (cinco)
emendas apresentadas, o voto do relator foi pela REJEIÇÃO das emendas nº 04 e 05 e INADMISSIBILIDADE das demais.
NÃO DELIBERADO.

9 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 13/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), para
os fins que especifica".
RELATOR: Deputado VANDERLEI SIRAQUE.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. O relator, quanto as 5(cinco)
emendas apresentadas, indicou para INADMISSIBILIDADE as de nºs. 2 e 3, e REJEIÇÃO das demais.
NÃO DELIBERADO.

10 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 14/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$
141.276.277,00 (cento e quarenta e um milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. O relator, quanto às 2 (duas)
emendas apresentadas, REJEITADAS.
APROVADO O RELATÓRIO.

11 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 15/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Cultura e do Esporte e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor global de R$ 1.789.182.545,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e nove milhões, cento e oitenta
e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto às emendas
apresentadas, indicou para INADMISSIBILIDADE a de nº 1 e REJEIÇÃO das demais.
NÃO DELIBERADO.

12 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 17/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Senado Federal, das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República e do Ministério Público da
União, crédito suplementar no valor global de R$ 97.162.367,00 (noventa e sete milhões, cento e sessenta e dois mil,
trezentos e sessenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. O relator, quanto à emenda
apresentada, ofereceu voto pela REJEIÇÃO.
APROVADO O RELATÓRIO.

13 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 20/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente".
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Ao Projeto não foram
apresentadas emendas.
NÃO DELIBERADO.
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14 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 21/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de Encargos Financeiros da União e de
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 1.228.086.820,00 (um bilhão, duzentos e vinte e
oito milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e vinte reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
RELATÓRIO: voto pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto à emenda
apresentada, REJEITADA.
NÃO DELIBERADO.

15 - PROJETO DE LEI (CN) Nº 23/12 - da Presidente da República - que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das
Justiças Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, crédito especial no valor global de R$ 209.495.824,00 (duzentos e nove milhões, quatrocentos e
noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado VANDERLEI SIRAQUE.
RELATÓRIO: Favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda.
NÃO DELIBERADO.

SUBTÍTULOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES
16 - AVISO (CN) Nº 11/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES
(TC 002.604/2011-6)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

17 - AVISO (CN) Nº 2/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à
contratação das obras de construção do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - Inca (TC 030.993/2011-3)".
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

18 - AVISO (CN) Nº 16/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico,
custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do Plano de
Fiscalização de Obras Públicas para o exercicío de 2011 - TC 011.661/2011-9".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
RELATÓRIO: voto pela suspensão da execução física, orçamentária e financeira das obras de esgotamento sanitário no
Município de Pilar, no Estado de Alagoas, objeto do Convênio nº 2386/05 (Siafi 553836) e INCLUSÃO no Anexo VI da Lei nº
12.595/2012 (LOA 2012), o Programa de Trabalho 10.512.0122.002L.0027 - Apoio a Implantação, Ampliação ou Melhoria de
Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de
Desenvolvimento - No Estado de Alagoas, vinculado à Unidade Orçamentária 36211 - Fundação Nacional de Saúde, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.
NÃO DELIBERADO.

19 - AVISO (CN) Nº 19/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC
006.216/2012-9)".
RELATOR: Deputado LIRA MAIA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL
20 - AVISO (CN) Nº 16/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art.
71, inciso I, da Constituição Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Presidente da República, acompanhados
de Votos e do RELATÓRIO Prévio Conclusivo, referentes ao exercício de 2010" (Apensados: MCN 24/2011, OFN 24/2011,
MCN 25/2011, OFN 15/2011, OFN 16/2011, OFN 18/2011, OFN 19/2011, OFN 20/2011, OFN 22/2011, OFN 23/2011, OFN
21/2011 e OFN 17/2011).
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.
RELATÓRIO: voto pela aprovação das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2010 e pelo
arquivamento, sem julgamento de mérito, das Contas dos demais Órgãos e Poderes, nos termos dos Projetos de Decreto
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Legislativo apresentados.
NÃO DELIBERADO.

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
21 - AVISO (CN) Nº 30/10 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
2590/2010 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao acompanhamento dos
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 1º quadrimestre de 2010, publicados peos seguintes órgãos: Câmara dos
Deputados, Presidência da República, Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior
Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e
Territórios, Órgãos da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho (TC 015.493/2010-5)". (Apensados: MCN
64/2010, OFN 22/2010, MCN 65/2010, OFN 23/2010, OFN 25/2010, OFN 26/2010, OFN 27/2010, OFN 28/2010, OFN
29/2010, OFN 31/2010 e OFN 24/2010).
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo arquivamento da matéria.
NÃO DELIBERADO.

22 - AVISO (CN) Nº 10/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1142, de 2011 - TCU Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF
referentes ao 3º Quadrimestre de 2010, publicados por órgãos e entidades dos Poderes da União (TC 002.764/2011-3)".
(Apensados: MCN 10/2011, OFN 3/2011, OFN 4/2011, OFN 6/2011, OFN 7/2011, OFN 8/2011, OFN 9/2011, OFN 10/2011,
MCN 9/2011, OFN 5/2011 e OFN 13/2011)
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

23 - AVISO (CN) Nº 17/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, nos termos do § 3º do art. 122 da Lei nº 12.017,
de 12 de agosto de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), cópia do Acórdão nº 283, de 2011 - TCU - Plenário,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF apresentados
pelos Poderes e órgãos da esfera federal correspondentes ao 2º quadrimestre de 2010 (TC 028.002/2010-5)". (Apensados:
OFN 41/2010, OFN 44/2010, OFN 40/2010, OFN 42/2010, OFN 43/2010, OFN 45/2010, OFN 39/2010, MCN 163/2010,
MCN 164/2010, OFN 37/2010 e OFN 38/2010)
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

24 - AVISO (CN) Nº 19/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 2097, de 2011 - TCU Plenário, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais,
nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - TC 015.497/2011-9".
(Apensados: MCN 37/2011, MCN 38/2011, OFN 26/2011, OFN 27/2011, OFN 28/2011, OFN 29/2011, OFN 30/2011, OFN
31/2011, OFN 32/2011, OFN 33/2011 e OFN 34/2011)
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

25 - AVISO (CN) Nº 1/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, em cumprimento ao art. 121 da Lei nº 12.309, de 9
de agosto de 2010, combinado com art. 5, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 3º quadrimestre de 2011".
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

26 - AVISO (CN) Nº 11/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 583/2012 - TCU - Plenário,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao 2º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos
disopositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão
Fiscal (RGF) elaborados pelos poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 032.431/2011-2)".
(Apensados: MCN 99/2011, MCN 100/2011, OFN 41/2011, OFN 42/2011, OFN 43/2011, OFN 44/2011, OFN 45/2011, OFN
46/2011, OFN 47/2011, OFN 48/2011, OFN 49/2011 e OFN 40/2011)
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

27 - AVISO (CN) Nº 12/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 726/2012 - TCU - Plenário,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao 3º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos
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disopositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão
Fiscal (RGF) elaborados pelos poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 001.801/2012-0)".
(Apensados: MCN 10/2012, OFN 5/2012, MCN 11/2012, OFN 6/2012, OFN 7/2012, OFN 8/2012, OFN 9/2012, OFN
10/2012, OFN 11/2012, OFN 12/2012, OFN 15/2012 e OFN 4/2012)
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
28 - MENSAGEM (CN) Nº 46/10 - da Presidente da República - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129
da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente
ao primeiro quadrimestre de 2010". (Apensados: MCN 13/2011 e MCN 134/2010)
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO das Mensagens nº 46/2010-CN, nº 34/2010-CN e nº 13/2011-CN.
NÃO DELIBERADO.

29 - MENSAGEM (CN) Nº 39/11 - da Presidente da República - que "encaminha, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9
de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, fixada para o primeiro quadrimestre de 2011".
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

30 - MENSAGEM (CN) Nº 98/11 - da Presidente da República - que "encaminha nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09
de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011".
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

31 - MENSAGEM (CN) Nº 14/12 - da Presidente da República - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126
da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente
ao exercício de 2011".
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO
32 - OFÍCIO (CN) Nº 2/08 - do Presidente do Banco da Amazônia - que "encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício de 2007".
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

33 - OFÍCIO (CN) Nº 14/08 - do Ministro de Estado da Integração Nacional - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
do § 5º, do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 03 de
janeiro de 2007, cópia do Relatório das Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de
Gestão (RELATÓRIO nº 03/CGFC/DFD, de 22/04/2008), elaborado pelo Ministério da Integração Nacional e encaminhado à
Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, para compor o processo de prestação de contas
do FNO, referente ao exercício de 2007".
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
RELATÓRIO: Relatório, Dep. Edio Lopes (PMDB/RR), com voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

34 - OFÍCIO (CN) Nº 37/11 - do Banco da Amazônia - que "encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO), referente ao exercício de 2010".
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
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NÃO DELIBERADO.

35 - OFÍCIO (CN) Nº 42/12 - do Banco da Amazônia - que "encaminha, nos termos do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, de
1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) referente ao
exercício de 2011".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
36 - AVISO (CN) Nº 3/08 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
disposto no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União,
referente ao exercício de 2007".
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONTRATADAS PELA CEF
37 - OFÍCIO (CN) Nº 31/09 - do Caixa Econômica Federal - que "encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o
parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações contratadas da Linha de
Crédito Capital de Giro criada pela Medida Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e regulamentada pela
Resolução CMN nº 3.635/2008, de 13 de novembro de 2008". (Apensado: OFN 32/2010)
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

38 - OFÍCIO (CN) Nº 32/10 - do Caixa Econômica Federal - (OFN 31/2009) - que "encaminha ao Congresso Nacional nos termos
do § 5º do art. 1º da Lei 11.922, de 13 de abril de 2009, o Volume de Contratação da Linha de Crédito Capital de Giro 2009".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

39 - OFÍCIO (CN) Nº 33/10 - do Caixa Econômica Federal - que "encaminha, nos termos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº
11.922, de 13 de abril de 2009, relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela
Medida Provisória nº 445, de 06 de novembro de 2008". (Apensado: OFN 1/2011)
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

40 - OFÍCIO (CN) Nº 1/11 - do Caixa Econômica Federal e Caixa Econômica Federal - (OFN 33/2010) - que "encaminha ao
Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 de abril de 2009, o relatório de
operações de contratação da Linha de Crédito de Capital de Giro - 2º semestre de 2010".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
41 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (CN) Nº 1/10 - do Sr. Otavio Leite
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria, por perda de objeto.
NÃO DELIBERADO.
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42 - MENSAGEM (SF) Nº 190/09 - do Presidente do Supremo Tribunal Federal - que "encaminha ao Senado Federal Relatório
da Audiência Pública nº 4, realizada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009,
a qual discutiu questões relativas às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde".
RELATOR: Senador SÉRGIO PETECÃO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

B - Requerimentos:
43 - REQUERIMENTO Nº 3/12 - do Sr. Paulo Paim - que "requer a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à
implementação de uma política de aumento real de aposentadorias e pensões, do Regime Geral de Previdência Social, com
valores acima do salário mínimo no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento - CMO"
NÃO DELIBERADO.

B1 – Requerimento sobre a Mesa:
44 - REQUERIMENTO Nº 37/12 - do Sr. Felipe Maia - (MPV 573/2012) - que "requer retirada de pauta da MPV 573/2012".
REJEITADO.

45 - REQUERIMENTO Nº 35/12 - do Sr. Antonio Imbassahy - (MPV 573/2012) - que "requer adiamento, por 24h, da votação da
MPV 573/2012".
REJEITADO.

46 - REQUERIMENTO Nº 36/12 - do Sr. Felipe Maia - (MPV 573/2012) - que "requer adiamento, por 48h, da votação da MPV
573/2012".
REJEITADO.

C - Outros:
47 - AVISO (CN) Nº 13/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de
agosto 2010, combinado com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do
Tribunal de Contas da União, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011".
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.

48 - OFÍCIO (CN) Nº 51/11 - do Ministério do Esporte - que "encaminha relatório contendo os projetos que no exercício de 2010
captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte".
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

49 - OFÍCIO (CN) Nº 16/12 - do Autoridade Pública Olímpica - APO - que "encaminha ao Congresso Nacional, 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".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
NÃO DELIBERADO.

50 - OFÍCIO (CN) Nº 32/12 - do Ministério do Esporte - que "encaminha ao Congresso Nacional Relatório contendo os projetos
que no exercício de 2011 captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte".
RELATORA: Senadora VANESSA GRAZZIOTIN.
RELATÓRIO: pelo ARQUIVAMENTO.
NÃO DELIBERADO.
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B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças
Climáticas – CMMC
Resenha Consolidada
10/04 a 30/09/2012
Reuniões Realizadas

Quantidade

Instalação (INST)

01

Reuniões

12

Total

13

Proposições

Quantidade

Requerimentos (aprovados)

08

Total

08
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 30/09/2012
REUNIÕES

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

4

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

14

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

2

REUNIÕES CONJUNTAS

3

TOTAL

23

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
EXTRAORDINÁRIAS

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
1

COMISSÕES

ORDINÁRIAS

TOTAL**

CAE

-

2

CAS

-

1

-

1

CCJ

1

- (¹)

-

1

CE

1

1

-

2

CMA

1

1

2

4

CDH

-

6

1

7

3

CRE

-

1

-

1

CI

-

1

2

3

CDR

1

-

-

1

CRA

-

-

-

-

CCT

-

1

-

1

CMMC

-

-

-

-

TOTAL

4

14

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas
(¹) Reunião iniciada em 25/09/2012. Não incluída por ter sido suspensa.
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO
PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

TOTAL

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

1

-

1

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil –
CISTAC

1

-

1

TOTAL

2

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

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

26ª

CMA e CI

27ª

CAE e CI

28ª

CMA e CDH
TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 3

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

1

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

1

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

6

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

-

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

-

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

-

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

-

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

-

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

-

TOTAL

9

824
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

1

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC

1

TOTAL

2

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e
CI

1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
Comissão de Serviços de Infraestrutura - CMA e CI

1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CMA e CDH

1

TOTAL

3

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E
SUBCOMISSÕES

14
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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

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

PLS

-

6

-

8

1

-

-

4

4

-

-

-

23

SCD

-

1

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

1

PLC

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

PDS

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

52

-

54

PRS

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

MSF

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

OCS

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

AVS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

AMA

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL

1

8

3

12

2

-

2

4

4

-

53

-

89

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

9

PLC

2

PDS

52

TOTAL

63

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

2

PLS

14

SCD

1

PLC

1

PDS

2

PRS

2

MSF

1

OCS

1

AVS

1

AMA

1

TOTAL

26

826
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

-

1

1

2

4

10

-

5

3

-

3

-

29

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA (CMA)

1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES

1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

30

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

29

TOTAL

29

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

1

TOTAL

1

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

2

Requerimento de Voto de Pesar

1

TOTAL

3
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 30/09/2012
Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas
REUNIÕES

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

87

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

256

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

51

REUNIÕES CONJUNTAS

28

TOTAL ACUMULADO

422

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

17

17

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
10

CAS

-

32

4

36

CCJ

23

12

3

38

CE

18

21

1

40

CMA

3

28

8

39

CDH

-

49

4

53

CRE

16

18

5

39

CI

-

19

7

26

CDR

2

12

2

16

CRA

-

24

-

24

CCT

-

20

3

23

CMMC
TOTAL
ACUMULADO

8

4

1

13

87

256

EXTRAORDINÁRIAS

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

TOTAL**
44

828
60
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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

7

-

7

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP

3

-

3

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA

6

-

6

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

20

-

20

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.

51
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REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA
REUNIÃO
CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

TOTAL

1ª, 4ª e 8ª

CAS e CDH

3

2ª e 26ª

CI e CMA

2

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, 16ª e 27ª

CI e CAE

3

13ª

CCT e CI

1

14ª

CRE e CE

1

18ª

CAE e Com.Mista.MPV 567

1

19ª

CMMC e CRE

1

20ª

CAE, CI e CDR

1

21ª

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

1

23ª

CAE, CCJ e CDR

1

24ª

CAE e CAS

1

25ª

CCT e CMA

1

28ª

CMA e CDH

1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 28

830
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

6

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

8

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

4

Comissão de Educação – CE

19

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

17

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

44

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

18

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

1

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

3

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

12

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

7

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

8

TOTAL ACUMULADO

147

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

5

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

18

TOTAL ACUMULADO

36
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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

2

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

3

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CMA e CDH

1

TOTAL ACUMULADO

28

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

211

832
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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

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

PLS

44

77

16

36

19

22

2

14

14

9

13

-

266

ECD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

SCD

2

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

8

PLC

11

13

32

68

5

4

5

5

-

2

5

-

150

PDS

1

1

-

-

-

-

29

-

-

-

456

-

487

PRS

2

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

13

RQS “SF”

-

-

1

-

-

-

12

-

-

-

-

-

13

IND

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

PFS
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

43

-

3

-

1

-

18

2

-

-

-

-

67

OFS”S”

-

1

3

1

2

-

-

2

1

-

-

-

10

OCS

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

AVS

3

1

-

-

2

-

-

-

1

4

1

-

12

AMA

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

10

SUG

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

9

DAS

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

REP.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL

106

96

79

113

44

36

66

23

16

16

475

-

1070

ACUMULADO

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

116

PLC

71

PDS

456

TOTAL ACUMULADO
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

12

PLS

150

ECD

1

SCD

8

PLC

79

PDS

31

PRS

13

RQS (SF)

13

IND

1

PFS

3

EMEN PLEN

5

MSF

67

OFS “S”

10

OCS

1

AVS

12

AMA

10

SUG

9

DAS

1

REP
TOTAL ACUMULADO

1
427

834
66
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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

29

56

28

42

66

105

24

39

21

28

33

8

TOTAL
ACUMULADO

479

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

2

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

16

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE

495

COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

467

Rejeitados

10

Prejudicados

02

TOTAL ACUMULADO

479

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

15

Rejeitado

1

TOTAL ACUMULADO

16
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MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

66

Requerimento de Tramitação Autônoma

1

Requerimento de Tramitação Conjunta

1

Requerimento de Informações

8

Requerimento de Autorização para Representação do Senado Federal

1

Requerimento de Sobrestamento de Matéria

1

Requerimento de Voto de Pesar

2

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

89

RELATÓRIOS APROVADOS PELAS SUBCOMISSÕES
A SEREM APRECIADOS PELA RESPECTIVA COMISSÃO
(Art. 73 § 2º do RISF)
CAS - Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CASFGTS

1

TOTAL ACUMULADO

1

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

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

TOTAL

METAS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

TEXTO

13

13

13

5

39

10

22

4

3

7

10

139

TOTAL
ACUMULADO

18

18

18

10

44

15

27

9

8

12

15

194

836
68
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES
01 a 30/09/2012
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

- COMISSÕES PERMANENTES -

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

x Dia 12 de setembro
Finalidade:
Discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento
aos §§ 1º e 2º do art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal.
Participantes:
• Alexandre Tombini - Presidente - Banco Central do Brasil

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)

x Dia 12 de setembro
Finalidade:
Educação Básica: Responsabilidade do Governo Federal?
Requerimento(s) de realização de audiência:
Autoria do Requerimento nº 73/11 - CE: Senadores Cristovam Buarque,
Cássio Cunha Lima e Mozarildo Cavalcanti
Participantes:
• Fernando Veloso - Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia - Fundação Getúlio Vargas FGV
• Priscila Fonseca da Cruz - Diretora Executiva - Todos Pela Educação
• Cesar Callegari - Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)

x Dia 13 de setembro
Finalidade:
Debater a realidade do Bioma Cerrado
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 76/2012, Senador Rodrigo Rollemberg
Participantes:
• Pedro Antônio Arraes - Diretor Presidente - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA
• Roberto Brandão Cavalcanti- Secretário de Biodiversidade e Florestas - Ministério do Meio
Ambiente MMA
• Donizete Tokarski - Presidente do Conselho - Agência Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia
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da Informação - ECODATA
• Hiparidi Xavante - Coordenador Geral - Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado MOPIC
• Braulino Caetano dos Santos - Coordenador Geral - Rede Cerrado
• Francisco José Barbosa de Oliveira Filho - Diretor do Departamento de Políticas para o
Combate do Desmatamento - Ministério do Meio Ambiente - MMA
• Tephot - Major - Aldeia do Ponto - Maranhão
• Maria Nice Machado Aires - Movimento Interestadual de Quebradoras de Coco-Babaçu

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH)

x Dia 03 de setembro
Finalidade:
Debater o direito de greve no Brasil.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 97/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• José Almiram Rodrigues - Diretor da FASUBRA
(representante de: Janine Vieira Teixeira)
• Luiz Henrique Schuch - 1º Vice-Presidente encarregado de imprensa da ANDES
(representante de: Marinalva Silva Oliveira)
• Álvaro Sólon de França - Presidente - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - ANFIP
• Paulo Barela - Membro - Secretaria Executiva Nacional - CSP-Conlutas
• Manoel Messias Nascimento Melo - Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego
• Remi Castioni - Representante do PROIFES
• Aníbal Moreira Junior - 1º Vice-Presidente do SINDILEGIS
x Dia 04 de setembro
Finalidade:
Debater a desoneração da folha de pagamento e as relações com os movimentos sociais.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 98/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• José Aparecido Carlos Ribeiro - Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA
(representante de: Vanessa Petrelli Corrêa)
• Álvaro Sólon de França - Presidente - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - ANFIP
• Eduardo da Silva Pereira - Coordenador-Geral - Estatística e Atuária do Ministério da Previdência
Social - MPAS
• Clóvis Roberto Scherer - Supervisor - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos - DIEESE
• Warley Martins Gonçalles - Presidente - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas
- COBAP
• Paulo Luiz Schmidt - Juiz
(representante de: Renato Henry Sant'anna)
• Moacyr Roberto Tesch Auversvald - Diretor Presidente - Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
• Francisco Canindé Pegado do Nascimento - Secretário Geral da UGT
• Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo - Vice-Presidente da UGT
• Miguel Salaberry Filho - Secretário de Relações Institucionais da UGT
• Omar José Gomes - Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres - CNTTT
• Joilson Antônio Cardoso - Representante da CTB
x Dia 06 de setembro
Finalidade:
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Debater a precarização do trabalho no Brasil, abordando a terceirização, o simples trabalhista e a
reforma da CLT.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 101/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Germano Silveira de Siqueira - Diretor Legislativo da ANAMATRA
(representante de: Renato Henry Sant'anna)
• Hélio Gherardi - Diretor Técnico do DIAP
(representante de: Antonio Augusto de Queiroz)
• Maria das Graças Costa - Representante da CUT
(representante de: Vagner Freitas de Moraes)
• Antônio Guillen - Membro da Coordenação Executiva da CSP-Conlutas
(representante de: Atnágoras Lopes)
• Carlos Eduardo Azevedo Lima - Presidente - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
- ANPT
• Marilane Oliveira Teixeira - Economista, Pesquisadora do Centro de Estudos sobre Sindicalismo
e Relações do Trabalho da UNICAMP
• Joilson Antônio Cardoso - Representante da CTB
• Maximiliano Nagl Garcez - Diretor para Assuntos Legislativos da ALAL
• Luiz Henrique Schuch - 1º Vice-Presidente encarregado de imprensa da ANDES
x Dia 10 de setembro
Finalidade:
Debater a importância da política de cotas e o estatuto racial.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 92/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Ticiana Imbroisi - Assessora Parlamentar da FUNAI
(representante de: Marta Maria do Amaral Azevedo)
• Mário Theodoro - Secretário-Executivo - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
- SEPPIR
(representante de: Luiza Helena Bairros)
• Josefina Serra dos Santos - Secretária - Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal
• Fernando Benicio dos Santos - Coordenador - Educação para Afrodescendentes e Carentes EDUCAFRO
• Ilma Fátima de Jesus - Coordenadora Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais do
MEC
• Carlos Alves Moura - Coordenador Geral do Centro Nacional de Informação e Referência da
Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares
• Humberto Adami - Diretor de Relações Étnicas do Instituo de Advocacia Racial e Ambiental IARA
• Sérgio José Custódio - Presidente Nacional do Movimento dos Sem Universidade - MSU
x Dia 11 de setembro
Finalidade:
Debater o envelhecimento no Brasil: desafios e possibilidades.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 95/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Maria do Rosário Nunes - Ministra de Estado - Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República
• Glaucia Gauch - Embaixadora - Diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais
do Itamaraty
• Vera Soares - Secretária de Politicas para Mulheres da Presidência da República
• Karla Cristina Giacomin - Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
• Vicente Faleiros - Professor e Pesquisador na Área do Envelhecimento
• Matheus Stivali - Diretor de Estudos Sociais do IPEA
(representante de: Jorge Abrahão de Castro)
• Isis Simões Menezes - Representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO
• Ana Maria Ferreira Melo - Coordenadora Arquidiocesana de Brasília da Pastoral da Pessoa Idosa
• Wilson Conciani - Reitor do Instituto Federal Brasília
• Maria da Penha Silva Franco - Superintendente de Políticas para a Pessoa Idosa do Estado do
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Rio de Janeiro
• Frederico Bastos - Diretor de Temas Sociais do Itamaraty
x Dia 13 de setembro
Finalidade:
Debater a criação do Instituto Nacional de Oceanografia, nos moldes dos grandes institutos
oceanográficos existentes no mundo, voltados para o ambiente e a exploração dos mares. Será
também debatida a regularização fundiária e a inclusão dos corais como área de preservação
permanente.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 89/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Marco Antonio Raupp - Ministro de Estado - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
• Rodrigo Claudino - Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial
Oceânica do Ministério da Pesca e Aquicultura
(representante de: Flávio Bezerra da Silva)
• Carlos Afonso Nobre Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do
Ministério de Ciência e Tecnologia
• Uirá Cavalcanti Oliveira - Oceanógrafo membro da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de
Oceanografia
(representante de: Maria Inês Freitas dos Santos)
• João Carlos Brahm Cousi - Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - RS
• Ernesto Luiz Casares Pinto - Vice-Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - RS
• Antônio Simões Silva - Coordenador-Geral de Expansão e Gestão das Instituições Federais de
Ensino do Ministério da Educação

- SUBCOMISSÕES -

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA - CMAGUA (CMA)

x Dia 12 de setembro
Finalidade:
Discutir os grandes reservatórios de água no Brasil, sua viabilidade e importância no contexto das
mudanças climáticas.
Observações:
Aprovado, extrapauta, REQUERIMENTO DA SUBCOMISSÃO DA ÁGUA Nº 2, DE 2012, para a
realização desta audiência pública, de autoria do Senador Sérgio Souza.
Participantes:
• Altino Ventura Filho - Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético - Ministério de
Minas e Energia - MME
• Vicente Andreu Guillo - Diretor-Presidente - Agência Nacional de Águas - ANA
• Albert Cordeiro Gerber de Melo - Diretor Geral - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI)

x Dia 12 de setembro
Finalidade:
Debater as ações dos seguintes Ministérios nas ações voltadas para a aviação civil brasileira: Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério do Turismo e Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em atendimento ao Requerimento nº 01/2012–CISTAC,
que estabelece a realização de um ciclo de Audiências Públicas para discutir políticas públicas para a
aviação civil
brasileira.
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Participantes:
• Antonio Henrique Pinheiro Silveira - Secretário de Acompanhamento Econômico - Ministério da
Fazenda - MF
• Georges de Moura Ferreira - Professor de Direito Aeronáutico - Pontifícia Universidade Católica de
Goiás - PUC/GO - Consultor em Aviação
• Neusvaldo Ferreira Lima - Diretor - Departamento de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo

- CONJUNTA -

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)
E COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CI)
x Dia 10 de setembro
Finalidade:
Discutir as rotas aéreas e os elevados preços das passagens nas regiões Norte e
Nordeste do país.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 73/2012, Senador Rodrigo Rollemberg e outros
- RQI 6/2012, Senador Jorge Viana
- RMA 78/2012, Senador Randolfe Rodrigues
Participantes:
• Alberto Fajerman - Assessor de Relações Institucionais - GOL Linhas Aéreas Inteligentes - GOL
• Vitor Rafael Rezende Celestino - Diretor de Relações Institucionais - TRIP Linhas Aéreas - TRIP
• Ricardo Chaves de Melo Rocha - Diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR
• Marcelo Mendonça - Diretor de Assuntos Coorporativos - TAM Linhas Aéreas - TAM
• Danielle Pinho Soares Alcântara Crema - Superintendente de Regulação Econômica e
Acompanhamento de Mercado - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
• Jorge Vianna - Diretor de Relações Institucionais - Passaredo Linhas Aéreas

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CI)

x Dia 11 de setembro
Finalidade:
Apresentação dos planos da Petrobras para os próximos anos e exposição informativa sobre o Plano de
Negócios 2012-2016 da empresa.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 11/2012, Senador Inácio Arruda
- RQE 26/2012, Senador José Pimentel
- RQE 27/2012, Senador Ricardo Ferraço
- RQI 29/2012, Senador Ricardo Ferraço
- RQI 30/2012, Senador Ricardo Ferraço
Participantes:
• Maria das Graças Silva Foster - Presidente – Petrobras

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)
E COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH)
x Dia 18 de setembro
Finalidade:
Discutir a implantação de políticas públicas promotoras da acessibilidade dos deficientes auditivos,
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especialmente no tocante à disponibilização da comunicação em Libras pelos diversos órgãos públicos.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 84/2012, Senador Rodrigo Rollemberg
- RDH 106/2012, Senador Paulo Paim
Participantes:
• Roberto John Gonçalves da Silva - Coordenador Geral do Departamento de Políticas Temáticas dos
Direitos da Pessoa com Deficiência - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência - SNPD
(representante de: Antônio José Nascimento Ferreira)
• Sueide Miranda Leite - Diretor Presidente - Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de
Pessoas com Deficiência do Brasil - ICEP Brasil
• Felipe Fritz Braga - Procurador da República - Ministério Público Federal
• Waldimar Carvalho da Silva -Professor de Libras
• Aline Mendes Abreu - Representante - Sindicato dos Intérpretes de Libras
• Isaías Leão - Assessor da Gerência da Central de Intérpretes de Libras - GECIL - Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS

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

MATÉRIA

RESULTADO (***)

COMISSÃO

DIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC
PEC 1/2012 - Altera o art. 150, VI, da Constituição Federal,
para instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos
elaborados com material reciclado ou reaproveitado.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

PEC 42/2012 - Cria Tribunal Regional Federal.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CCJ

12/09

CCJ

12/09

CE

11/09

PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS
PLS 4/2007 - Dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de insumos e
equipamentos especificados, utilizados na produção de leite.
Tramita em conjunto com
PLS 589/2007 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados na aquisição de veículos automotores para
transporte de mercadorias quando adquiridos por agricultores
familiares e suas associações ou cooperativas.
Tramita em conjunto com
PLS 590/2007 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados na aquisição de veículos automotores por
associações, sindicatos e federações representativas de
trabalhadores ou de categoria econômica.
Tramita em conjunto com
PLS 174/2008 - Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, para conceder isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente sobre veículos automotores
adquiridos por pessoas portadoras de hemofilia.
Tramita em conjunto com
PLS 181/2008 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para alimentos dietéticos e exclui a
receita de sua venda da incidência das contribuições que

Aprovado o parecer
favorável ao PLS nº 4,
de 2007, na forma do
Substitutivo oferecido, e
rejeitados os demais,
que
tramitam
em
conjunto. (NT)

842
74

Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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Tramita em conjunto com
PLS 240/2008 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre veículos para transporte coletivo de
estudantes, quando adquiridos por Prefeituras Municipais e
pelo Distrito Federal, bem como por profissionais autônomos e
suas cooperativas habilitados e dedicados exclusivamente ao
transporte escolar.
Tramita em conjunto com
PLS 449/2008 - Prorroga até 31 de dezembro de 2014 a
vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras
providências.
Tramita em conjunto com
PLS 463/2008 - Altera a Lei nº 9.493, de 10 de setembro de
1997, para ampliar o rol de produtos e estender a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nela
especificados às Casas Militares ou aos Gabinetes Militares da
União, dos Estados e do Distrito Federal.
Tramita em conjunto com
PLS 45/2009 - Altera o inciso IV, do art. 1º, da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que trata da isenção de IPI na
compra de automóveis para uso particular das pessoas que
especifica, para compreender a todas as pessoas com
deficiência.
Tramita em conjunto com
PLS 277/2009 - Concede isenção do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes na
aquisição de cadeira de rodas por pessoas portadoras de
deficiência física, reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
incidentes na importação e na venda no mercado interno
desse produto e cria incentivo para as instituições financeiras
oferecerem linhas de crédito especiais para sua aquisição.
Tramita em conjunto com
PLS 305/2009 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados a ferramentas diversas.
Tramita em conjunto com
PLS 347/2009 - Estabelece isenção de impostos federais
quando da aquisição de veículos por Governos dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.
Tramita em conjunto com
PLS 380/2009 - Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, para isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) veículos de carga quando adquiridos por transportadores
autônomos.
Tramita em conjunto com
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PLS 160/2010 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente sobre a receita bruta decorrente da
venda de motocicletas com cilindrada até 125 cm3, no
mercado interno, quando adquiridos por motoboys ou
mototaxistas.
Tramita em conjunto com
PLS 197/2010 - Acrescenta o inciso VI, ao artigo 1º, da Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, na aquisição
de automóveis para a utilização no transporte autônomo de
passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência
físicas, e dá outras providências.
Tramita em conjunto com
PLS 130/2011 - Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de cadeiras de
rodas por pessoas portadoras de deficiência física e
acrescenta dispositivos às Leis nº 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
estabelecer alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre as receitas decorrentes da venda de cadeiras
de rodas às mencionadas pessoas.
PLS 585/2007 - Altera o art. 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES, para fortalecer a fiscalização do
Poder Executivo sobre as instituições de educação superior no
sistema federal de ensino.

Rejeitado o Projeto. (T)

CE

11/09

PLS 706/2007 - Altera o art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação
nacional, para exigir, nas universidades, percentagens
específicas mínimas para doutores, mestres e docentes com
regimes de trabalho em tempo integral.

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

CE

11/09

PLS 312/2009 - Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
isentar do imposto de renda os rendimentos de professores
pós-graduados, obtidos em escolas do ensino básico da rede
pública, quando no exercício de cargos acumulados nos
termos do art. 37, XVI, a e b, da Constituição Federal.

Aprovado o parecer
favorável, com a
emenda nº01-CE. (NT)

CE

11/09

PLS 110/2010 - Acrescenta art. 288-A ao Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para definir o crime
de torcida organizada voltada para a prática de Violência.

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CE

11/09

PLS 114/2010 - Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de
2003, que institui a Política Nacional do Livro, para atualizar a
definição de livro e para alterar a lista de equiparados a livro.

Aprovado o Projeto
com a Emenda nº 01CAE/CE. (T)

CE

11/09

PLS 167/2011 - Altera o inciso III, do art. 18 da Lei nº 4.380,
de 21 de agosto de 1964, para retirar a exigência de valores
máximos de financiamento e de aquisição de imóveis no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CDR

12/09

PLS 238/2011 - Dispõe sobre a imunização de mulheres na
faixa etária de nove a quarenta anos com a vacina
antipapilomavírus humano (HPV), na rede pública do Sistema
Único de Saúde de todos os Estados e Municípios brasileiros.

O Substitutivo é dado
como definitivamente
adotado, nos termos do
art. 284 do RISF. (T)

CAS

12/09
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(Turno Suplementar)
PLS 284/2011 - Dispõe sobre o exercício da profissão de
cuidador de idoso.

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

CAS

12/09

PLS 444/2011 - Altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico e dá outras providências, para determinar a medição
individualizada do consumo hídrico nas edificações
condominiais.

Aprovado o parecer
favorável, com as
Emendas nºs 01 e 02CDR. (NT)

CDR

12/09

PLS 556/2011 - Dispõe sobre o exercício domiciliar de
profissão liberal (home office).

Aprovado o Projeto. (T)

CAS

12/09

PLS 603/2011 - Institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos do Doente de Lúpus.

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

CAS

12/09

PLS 621/2011 - Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador(FAT), para assegurar, às pessoas com
deficiência, a reserva de vagas em programas de qualificação
profissional.

Aprovado o Projeto. (T)

CAS

12/09

PLS 676/2011 - Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
para incluir no rol dos crimes hediondos os crimes de formação
de quadrilha, corrupção passiva e ativa, peculato, e os crimes
contra licitações relativos a contratos, programas e ações nas
áreas da saúde pública ou educação pública.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CE

11/09

PLS 688/2011 - Dispõe sobre o perdão de dívidas oriundas de
operações de crédito rural contratadas por instituições
financeiras federais na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e dá outras
providências.

Aprovado o parecer,
favorável. (NT)

CDR

12/09

PLS 704/2011 - Acrescenta inciso e altera parágrafo único do
art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para reduzir a
0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, e isenta de IPI a aquisição de veículos de carga para
motoristas autônomos.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CI

12/09

PLS 2/2012 - Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir novas
disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental
e médio.

Aprovado o Projeto. (T)

CE

11/09

PLS 29/2012 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código do Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre a aferição de peso dos veículos de transporte coletivo.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CI

12/09

PLS 43/2012 - Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999,
para dispor acerca da técnica de reconstrução imediata da
mama por meio de cirurgia plástica reparadora.

Aprovado o Projeto. (T)

CAS

12/09

PLS 79/2012 - Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre forro de PVC.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CMA

11/09
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PLS 83/2012 - Modifica o art. 482 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 e o art. 132 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, para disciplinar a demissão e estabelecer garantia
provisória de emprego ao alcoolista.

Aprovado o parecer
favorável, com a
Emenda nº 1-CAS. (NT)

PLS 155/2012 - Destina recursos ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989,
para o pagamento por serviços ambientais e para a
recomposição da cobertura vegetal em áreas de preservação
permanente ripárias.
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CAS

12/09

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CI

12/09

PLS 195/2012 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para tornar obrigatório o
uso de sistema antitravamento das rodas (ABS) nos veículos
automotores.

Aprovado o parecer
favorável, com a
Emenda nº 01 - CI.
(NT)

CI

12/09

PLS 214/2012 - Institui
Sustentável do Cerrado.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CDR

12/09

CAS

12/09

Política

de

Desenvolvimento

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SCD
SCD 32/1997 - Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente
com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para
seu início.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC
PLC 51/2010 - Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no
âmbito do ensino da rede pública.

Rejeitado o Projeto. (T)

CE

11/09

PLC 100/2011 - Altera a denominação da Universidade
Federal do Oeste do Pará - UFOPA para Universidade Federal
da Integração Amazônica - UNIAM.

Rejeitado o Projeto. (T)

CE

11/09

PLC 40/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC).

Aprovado o parecer
favorável ao Projeto.
(NT)

CCJ

12/09

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS
PDS 73/2012 - Aprova o texto da Convenção das Nações
Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de
Mercadorias, estabelecida em Viena, em 11 de abril de 1980,
no âmbito da Comissão das Nações Unidas para o Direito
Mercantil Internacional.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

13/09

PDS 118/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA ITAUNENSE DE RADIODIFUSÃO DE LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Jordânia, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto,
com a Emenda nº 01CCT. (T)

CCT

12/09

PDS 121/2012 - Aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular da China sobre
Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial, assinado em
Pequim, em 19 de maio de 2009.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CRE

13/09

PDS 152/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA PLENA para executar

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Garça,
Estado de São Paulo.
PDS 174/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DA
COLÔNIA TRIUNFO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 178/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO FM NORTE PIONEIRA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 186/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA CENTRAL DE
SANTIAGO para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 187/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ABRAQUA
–
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
QUALIFICAÇÃO E ENSINO PRÓ-RÁDIO para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 193/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO PANEMA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Andirá, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 199/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ELDORADO LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 200/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à REDE COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE
PELOTAS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 201/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO TRANSAMÉRICA FM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 202/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO VOZ DE ITABAIANA LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Itabaiana, Estado de Sergipe.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 205/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TELECOMUNICAÇÕES CAMPOS DOURADOS
LTDA. para explo-rar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 207/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMIGOS DE BAIRROS
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 208/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAFELANDENSE para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cafelândia,
Estado de São Paulo.
PDS 211/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO MUSICAL FM S/C LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 212/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO INTEGRAÇÃO SUL LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 214/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
TELEVISÃO GUARARAPES LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Cerro Azul, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 218/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO CULTURA DE ARVOREZINHA LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 219/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA
DE ACRELÂNDIA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Acrelândia, Estado do Acre.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 220/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO BRASÍLIA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Brasília,
Distrito Federal.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 221/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE DE MÃES
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Biritinga, Estado da
Bahia.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 223/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO PADRE
EDUARDO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Terra Rica, Estado do
Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 224/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO DIFUSORA GUARAPUAVA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 227/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 229/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
E
CULTURAL
DE
COMUNICAÇÃO DO CHUÍ para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Chuí, Estado do Rio

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09
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Grande do Sul.
PDS 230/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA - AMIC para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Orós, Estado
do Ceará.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 232/0212 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA
AMIGOS DA TERRA DE PAULO FRONTIN para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo
Frontin, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 233/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO CAIUÁ LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Paranavaí, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 234/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO FM CLUBE UM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 236/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à FUNDAÇÃO ALDEIA SOS DE GOIOERÊ para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 242/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO MINUANO DE ALEGRETE LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do
Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 243/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 244/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO TRANSAMÉRICA DE CURITIBA LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 245/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO PALMEIRA FM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 251/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à EMPRESA JORNALÍSTICA NOROESTE LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de cidade de Santa Rosa, Estado do Rio
Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 252/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA DO
ESPÍRITO SANTO para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09
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PDS 257/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO MARUMBY LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 258/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
CIDADE FM DE PALHOÇA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Joinville (Pirabeiraba), Estado de Santa Catarina.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 259/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao
SISTEMA ITAUNENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Alto Rio Doce, Estado de Minas
Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 264/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO CIDADE DE ITU LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Itu, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 265/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
SANTA CATARINA para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 266/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ASTORGA BROADCASTING LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Astorga, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 268/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO JORNAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 269/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRINCESA DO VALE LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Pedro do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 270/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
NATUREZA FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Buritizal, Estado
de São Paulo.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 271/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO
QUIGUAY LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Palmas, Estado do
Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 279/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DAS MULHERES FLORIANENSES AUMF para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Floriano, Estado do Piauí.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 280/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à STAR
FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bocaína, Estado do Piauí.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09
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PDS 284/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE VIDIGAL para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cianorte – Vila Vidigal, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 285/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SOLIDARIEDADE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 297/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ACOMARES
–
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
DE
RADIODIFUSÃO MARES DO SUL FM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Capão da Canoa,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PDS 298/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE RIO
ESPERA - ACORARE para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Espera, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto. (T)

CCT

12/09

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO – PRS
PRS 56/2011 - Denomina GELDA LYRA NASCIMENTO as
dependências da Secretaria de Taquigrafia.

Aprovado o parecer
favorável. (NT)

CE

11/09

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

Aprovado o parecer
favorável, com as
emendas nº01-CCJ/CE,
nº02-CCJ/CE e nº03CCJ/CE. (NT)

CE

11/09

CAE

25/09

Aprovado o parecer
pelo arquivamento. (NT)

CAS

12/09

Aprovado o parecer,
pelo arquivamento. (NT)

CCT

12/09

MENSAGEM – MSF
MSF 83/2011 - Propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de
Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor de até USD 300,000,000.00
(trezentos milhões de dólares norte-americanos) de principal,
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
"Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de
Sustentabilidade Fiscal II do Estado do Rio de Janeiro
(PRODESF II)".

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

OFICIO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – OCS
OCS 1/2012 - Encaminha cópia da sentença proferida nos
autos do Processo nº 2003.34.00.009532-1; em que figuram
como autor, AARFFSA - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS
DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A e, como réus, UNIÃO
FEDERAL e OUTROS, tendo em vista parte final da referida
sentença.
AVISO – AVS
AVS 8/2006 - Encaminha ao Senado Federal cópia do
Acórdão nº 2.148/2005 -TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à
Auditoria Operacional realizada no Fundo de Universalização
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de Serviços de Telecomunicações - Fust, com o objetivo de
verificar que dificuldades, limitações ou barreiras impedem a
aplicação dos recursos desse fundo.
AVISO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE– AMA
AMA 13, de 2012 - Encaminha cópia do RELATÓRIO FINAL,
VOTO DO RELATOR e ANEXOS da Comissão Parlamentar
de Inquérito da Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ que
apurou as questões referentes à tragédia climática que se
abateu sobre o município de Nova Friburgo, às contratações
dela decorrentes, bem como a utilização dos recursos
públicos.

Aprovado o parecer da
CMA, pelo
arquivamento do Aviso,
pela aprovação de
pedido de informação
ao Ministério da Ciência
e Tecnologia, pela
aprovação de audiência
pública sobre o Sistema
Nacional de Defesa
Civil, sua estrutura e
funcionamento, pela
aprovação de pedido
de informações ao
Ministério da Integração
Nacional, à Casa Civil
da Presidência da
República e ao
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.
(NT)

CMA

11/09
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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 “S”– Ofício “SF”
OCS - OFS “CAS” - Ofício da Comissão de Assuntos Sociais
DIV – Diversos
AVS – Aviso
AMA - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle
PET – Petição
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP – Representação
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito
Relatório da SSCEPI – 02/02 a 30/09/2012
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

2011

4

2012

18

Total

22

QUESTÕES
FEDERATIVAS
(JURISTAS)
RQS 25/2012

2012

10

REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
PLS 236/2012

2012

5

MODERNIZAÇÃO
DO CÓDIGO DE
DEFESA DO
CONSUMIDOR
PLS 281, 282 e
283/2012

2012

2

REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
(JURISTAS)
RQS 756/2011

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

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

5

4

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

TRÁFICO
DE
PESSOAS
RQS
226/2011

ECAD
RQS
547/2011

PLC

REQ

PLS

2011

20

127

127

112

1

2012

8

71

71

26

-

Total

28

198

198

138

1

2011

16

147

141

96

-

2012

3

-

-

3

1

Total

19

147

141

99

1

PRS

Obs.

Relatório Parcial aprovado em
21.12.2011

Comissão encerrada e
Relatório Final aprovado em
26.04.2012

854
86
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER NO
BRASIL
RQN 4/2011

2012

26

704

698

280

OPERAÇÕES
VEGAS E
MONTE
CARLO
RQN 1/2012

2012

30

1072

591

1391

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

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

4

Reforma do Código Penal (CTRCP)

3

CPI do ECAD (CPIECAD)

1

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

3

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)

17

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo

21

TOTAL

49

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

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO
PENAL (CTRCP)
Dia 14 de agosto
Finalidade:
Exposições acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Gilson Dipp – Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
o José Muiños Piñeiro – Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro;
o Luiz Flávio Gomes – Professor de Direito.
Dia 21 de agosto
Finalidade:
Exposições acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior – Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
o Taís Schilling Ferraz – Conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público
o Fernando Fragoso – Advogado..
Dia 04 de setembro
Finalidade:
Exposições acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o José Eduardo Cardozo – Ministro da Justiça.

CPI do ECAD (CPIECAD)
Dia 26 de março em São Paulo/SP
Finalidade:
Exposições acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Sandra Véspoli - Autora do Livro “O Outro Lado do ECAD”;
o Carlos Mendes - Presidente do Sindicato de Compositores de São Paulo;
o Marcello Nascimento - Representante do ECAD;
o Paulo Celso Lui - Representante da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas.
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CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE)
Dia 20 de março
Finalidade:
Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de
Pessoas.
Participantes:
o Luis Vanderlei Pardi – Delegado de Polícia Federal.
Dia 28 de maio em Natal/RN
Finalidade:
Debates sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o
Rosalba Ciarline – Governadora do Rio Grande do Norte;
o
Deputado Ricardo Motta – Presidente da Assembleia Legislativa;
o
Márcia Maia – Deputada Estadual;
o
Fernado Mineiro – Deputado Estadual;
o
Fátima Bezerra – Deputada Federal;
o
Garibaldi Alves Filho – Ministro da Previdência Social;
o
Marco Dionízio Medeiros Caldas – Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos;
o
Aldair da Rocha – Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte;
o
Fernanda Arenhant – Promotora de Justiça;
o
Rosivaldo da Cunha Oliveira – Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho;
o
Poliana de Medeiros – Delegada Federal;
o
Sayonara Dias – Coordenadora do Cedeca Casa Renascer;
o
Ana Paula Felizardo – Presidente da ONG Resposta.
Dia 27 de junho
Finalidade:
Tratar sobre o cumprimento do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como sobre
os termos do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e questões atinentes às espécies
de tráfico de pessoas.
Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de
Pessoas.
Participantes:
o Hélio Bicudo – Presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos.
CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)
Dia 20 de março
Finalidade:
Exposição acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Aparecida Gonçalves – Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher da
Secretaria de Política para as Mulheres.

Dia 27 de março
Finalidade:
Debates sobre o objeto da Comissão.
Participantes:
o Meire Lucia Monteiro Mota Coelho – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
o Sonia Coelho Gomes Orellana – Representante da Marcha Mundial de Mulheres;
o Ana Carolina Barbosa - Representante da União Brasileira de Mulheres.
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Dia 29 de março
Finalidade:
Debate sobre a Violência contra a mulher no campo e contra a mulher indígena.
Participantes:
o
Carmem Foro – Representante da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura –
CONTAG;
o
Maria Helena Azumezohero – Representante do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas –
CONAMI;
o
Rosângela Piovizani - Representante do Movimento das Mulheres Camponesas -- MMC.

Dia 10 de Abril
Finalidade:
Debate sobre o tema “A Sistematização e o Monitoramento de Dados de Violência contra as Mulheres”.
Participantes:
o Cecília Sardenberg - Representante do OBSERVE;
o Wania Pasinato - Representante do Núcleo de Estudos da Violência da USP;
o Lia Zanotta - Representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher da UNB;
o Miriam Grossi - Representante do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade da UFSC.
Dia 16 de Abril em Recife/PE
Finalidade:
Debates sobre o objeto da Comissão.
Participantes:
o Aguinaldo Fenelon de Barros - Procurador Geral de Justiça de Pernambuco;
o Maria Tereza Paes de Sá Machado - Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Pernambuco;
o Wilson Salles Damázio - Secretário de Defesa Social;
o Cristina Maria Buarque - Secretária da Mulher de Pernambuco;
o Maria Betânia Serrano - Representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco;
o Elaine Neves - Assessora da Diretoria de Políticas para as Mulheres da FETAPE;
o Rejane Pereira - Secretária da Mulher de Recife;
o Carlos Humberto Inojosa Galindo - Juiz Assessor Especial da Presidência/TJPE.
Dia 19 de abril
Finalidade:
Debates sobre a transversalidade nas políticas de combate à violência contra as mulheres.
Participantes:
o Helvécio Miranda Magalhães Júnior – Representante do Ministério da Saúde;
o Fábio Meirelles Hardmann de Castro – Representante do ministério da Educação;
o Cristina Villanova – Representante do Ministério da Justiça.
Dia 26 de abril
Finalidade:
Avaliação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.
Participantes:
o Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres;
o Iraê Lucena – gestora da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba;
o Joelda Pais – gestora da Secretaria de Políticas para Mulheres do Acre;
o Eliza Piola – gestora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas Gerais;
o Aparecida Gonçalves – gestora da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.
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Dia 27 de abril em Belo Horizonte/MG
Finalidade:
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Minas Gerais.
Participantes:
o Heloísa de Ruiz Combat – representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
o Nívia Mônica Silva – Procuradora de Justiça do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça;
o Cássio Soares – Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais;
o Denílson Feitosa Pacheco – Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social;
o Andrea Garzon Tonet – Defensora Pública-Geral do Estado;
o Deputada Luiza Ferreira – relatora da Comissão Especial da Violência contra a mulher da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais;
o Deputada Maria Tereza Lara – membro da Comissão Especial da Violência contra a mulher da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais;
o Márcia de Cássia Gomes – Coordenadora do Consórcio Regional da Promoção da Cidadania –
Mulheres das Gerais;
o Laurelle Carvalho de Araújo – Defensora Pública do Estado de Minas Gerais e Coordenadora do
Núcleo da Mulher (NUDEM).
Dia 04 de maio em Florianópolis/SC
Finalidade:
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina.
Participantes:
o Alexandre Karazawa Takashima – Juiz Corregedor;
o Júlio César Ferreira Melo – Juiz;
o Maria Amélia Borges Moreira Abbad – Promotora de Justiça;
o Juliana Renda Gomes – Delegada de Polícia;
o Selma Elias Westphal – Representante da Coordenadoria Estadual da Mulher – CEM.
Dia 07 de maio em Porto Alegre/RS
Finalidade:
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio Grande do Sul.
Participantes:
o Laís Ethel Correa Pías – Desembargadora;
o Carla Carrion Frós – Promotora de Justiça;
o Miriane Tagliari – Defensora Pública;
o Aírton Michels – Secretário de Segurança Pública;
o Márcia Santana – Secretária de Políticas para Mulheres;
o Fernando Anschan – Representante da Secretaria Estadual de Saúde.
Dia 11 de maio em Vitória/ES
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Espírito Santo.
Participantes:
o Hermínia Maria Azoury – Juíza Coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência
Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
o Maria Zumira Teixeira Bowen – Promotora Chefe da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
o Gilmar Alves Batista – Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo;
o Henrique Geaquinto Herkenhoff – Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito
Santo;
o José Tadeu Marino – Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo;
o Rodrigo Coelho – Secretário de Estado da Assistência e Direitos Humanos do Espírito Santo;
o Carla da Mata Machado Pedreira – Representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Mulher do Espírito Santo;
o Edna Martins – Coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres do Espírito Santo.
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Dia 1 de junho em Maceió/Alagoas
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Alagoas.
Participantes:
o
Sandra Canuto - Representante do Secretário de Saúde do Estado de Alagoas,
o
Dário César Barros Cavalcante - Secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas;
o
Paulo Zacarias da Silva - Juiz Titular da Vara da Violência Doméstica, representando o Sr. Des.
Sebastião Costa Filho, Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas;
o
Kátia Born - Secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas;
o
Eduardo Antônio de Campos Lopes - Defensor Público-Geral do Estado de Alagoas;
o
Andrea Malta - Representante da Marcha Mundial de Mulheres; e
o
Sérgio Juca - Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas.
Dia 25 de junho em Curitiba/Paraná
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Paraná.
Participantes:
o
Denise Krugner – Desembargadora Representante do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná;
o
Josiane Fruet Lupion - Defensora Pública-Geral do Paraná;
o
Cláudia Martins - Promotora de Justiça da Violência Doméstica, Representante da Procuradoria-Geral
de Justiça;
o
Fabio Lourenço Bruzamolin - Promotor de Justiça;
o
Reinaldo de Almeida César - Secretário de Segurança Pública do Paraná;
o
Maria Tereza Gomes - Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná;
o
Maria Huçulk - Superintendente da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná; e
o
Maria Cristina Ferreira - Coordenadora de Proteção Social e Especial, Representando a Secretaria de
Família e Desenvolvimento Social do Paraná.
Dia 29 de junho em São Paulo/SP
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de São Paulo.
Participantes:
o
Desembargadora Angélica de Maria Mello do Almeida - Coordenadora da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo
o
Dr. Arnaldo Hossepian Júnior - Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Externas,
o
Dr. Fabiano Marques de Paula - Secretário Adjunto da Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania,
o
Dra. Gislaine Doraide Ribeiro Pato - Delegada de Polícia dirigente do Serviço Técnico de Apoio às
Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo
o
Dra. Karina Barros Cafife Batista - Assessora em Saúde da Mulher, representado a Secretário de
Saúde, Dr. Giovanni Guido Cerri;
o
Dra Rosemary Corrêa - Gestora Executiva do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra
a Mulher;
o
Dr. Renato Campos Pinto e Vitto - Defensor Público.
Dia 03 de julho
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina.
Participantes:
o César Augusto Grubba – Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina;
o Dalmo Claro de Oliveira – Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina;
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Dia 13 de julho em Salvador/BA
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado da Bahia.
Participantes:
o
Maurício Teles Barbosa, Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia;
o
Jorge Santos Pereira Solla, Secretário de Saúde do Estado da Bahia;
o
Vera Lúcia Barbosa, Secretária de Políticas Para as Mulheres do Estado da Bahia;
o
Márcia Regina Ribeiro Teixeira, Promotora de Justiça e Coordenadora do Grupo de Atuação Especial
em Defesa da Mulher, representando o Ministério Público do Estado da Bahia;
o
Mara Moraes, Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza;
o
Almiro Sena, Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos;
o
Sulle Nascimento, Representante da Articulação de Mulheres Brasileiras.
Dia 14 de setembro em João Pessoa/PB
Finalidade:
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado da Paraíba.
Participantes:
o
Cláudio Coelho Lima - Secretário de Segurança Pública do estado da Paraíba;
o
Waldson Dias de Souza - Secretário de Saúde do Estado da Paraíba;
o
Iraê Heusi de Lucena Nóbrega - Secretária da Mulher e da Diversidade Humana do estado da
Paraíba;
o
Antonieta Maroja Nóbrega Machado - Juíza Substituta da Vara de Violência Doméstica Contra a
Mulher;
o
Roseane Araújo - Promotora de Justiça de Combate a Violência Doméstica Contra a Mulher;
o
Vanildo Oliveira Brito - Defensor Público Geral do Estado da Paraíba.

CPMI – Práticas criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”
Dia 08 de maio
Finalidade:
Oitiva do responsável pela “Operação Vegas” da Polícia Federal
Participantes:
o Raul Alexandre Marques de Souza – Delegado da Polícia Federal.
Dia 10 de maio
Finalidade:
Oitiva do responsável pela “Operação Monte Carlo” da Polícia Federal
Participantes:
o Matheus Mella Rodrigues – Delegado da Polícia Federal.
Dia 22 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Dia 24 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Wladmir Garcez Henrique;
o Idalberto Matias de Araujo;
o Jairo Martins de Souza.

862
94

Terça-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Dia 30 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o Cláudio Abreu;
o José Olímpio de Queiroga Neto;
o Gleyb Ferreira da Cruz;
o Lenine Araújo de Souza.
Dia 31 de maio
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Participantes:
o Demóstenes Torres – Senador da República.
Dia 5 de junho
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Walter Paulo de Oliveira;
o
Sejana Martins
Dia 12 de junho
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Participantes:
o
Marconi Ferreira Perillo Junior – Governador do Estado de Goiás.
Dia 13 de junho
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Participantes:
o
Agnelo dos Santos Queiroz Filho – Governador do Distrito Federal.
Dia 26 de junho
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Lúcio Fiuza Gouthier;
o
Écio Antônio Ribeiro dos Santos;
o
Alexandre Milhomem.
Dia 27 de junho
Finalidade:
Oitiva acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Eliane Gonçalves Pinheiro;
o
Luis Carlos Bordoni.
Dia 28 de junho
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Marcello de Oliveira Lopes;
o
João Carlos Feitoza;
o
Francisco Cláudio Monteiro.
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Dia 10 de julho
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Participantes:
o
Raul de Jesus Lustosa Filho – Prefeito de Palmas/TO.
Dia 07 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Andressa Mendonça;
o
Joaquim Gomes Thomé Neto.
Dia 08 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Andréa Aprígio de Souza;
o
Rubmaier Ferreira de Carvalho.
Dia 15 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Edivaldo Cardoso de Paula;
o
Roseli Pantoja da Silva;
o
Hillner Braga Ananias.
Dia 21 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Léa Batista de Oliveira;
o
Daniel Rezende Salgado.
Dia 22 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Jayme Eduardo Rincón;
o
Aredes Correia Pires.
Dia 28 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Luiz Antônio Pagot;
o
Adir Assad.
Dia 29 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Paulo Vieira de Souza;
o
Fernando Cavendish;
o
Gilmar Carvalho Moraes.
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Dia 29 de agosto
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
Paulo Vieira de Souza;
o
Fernando Cavendish;
o
Gilmar Carvalho Moraes.
Dia 04 de setembro
Finalidade:
Oitivas acerca do objeto da Comissão.
Participantes:
o
André Teixeira Jorge.

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

0

Reforma do Código Penal (CTRCP)

0

CPI do ECAD (CPIECAD)

0

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

5

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)

1

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo

0

TOTAL

6

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE)
Dia 05 de março em Manaus/AM
Finalidade:
Investigar fatos ligados ao suposto tráfico de haitianos para o Brasil.
Participantes:
o
Paulo Abrão - Secretário Nacional de Justiça;
o
Renato Zerbini Leao - Coordenador Geral do Comitê Nacional para os Refugiados;
o
Edmilson da Costa Barreto - Representante da Procuradoria da República do Estado do Amazonas;
o
Sergio Lúcio Fontes - Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas;
o
Padre Gustot Lucien - Pároco Haitiano;
o
Padre Gelmino Antônio Costa - Pároco da Igreja São Geraldo, Manaus-AM;
o
Rinaldo Gonçalves de Almeida - Coordenador do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do
Trabalho;
o
Dermilson Chagas - Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Amazonas;
o
Dr. Audaciphal Hildebrando - Procurador da Procuradoria Regional do Trabalho;
o
Fernanda Alves dos Anjos - Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Título e
Qualificação;
o
Simon Seraphin - Imigrante Haitiano;
o
Ketly Vibert Franceschi - Presidenta da Associação dos Trabalhadores Haitianos no Amazonas;
o
Regina Fernandes do Nascimento - Secretária de Assistência Social e Cidadania do Amazonas;
o
Alfredo Wagner Berno de Almeida - Universidade do Estado do Amazonas – UEA;
o
Dra. Denise Reif Kroeff - Gerente de Projetos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
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Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ
Finalidade:
Esclarecimentos sobre uma suposta participação no tráfico internacional de pessoas, para fim de
exploração sexual, de oito brasileiras, naturais do Rio de Janeiro, que foram impedidas de embarcar no
Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo com destino à Namíbia
Participantes:
o Vilberto Ataíde Frazão
o
Bruna Rosa Belmont
Dias 04 a 06 de junho em Washington (EUA)
Finalidade:
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil.
Participantes:
o
Patricia Kowall - FHI 360;
o
Bela M. Shah - FHI 360;
o
Kiera Derman - FHI 360;
o
Sara Gilmer - Departamento de Estado dos EUA;
o
Casey Branchini - Departamento de Estado dos EUA;
o
Theresa Segovia - Departamento de Justiça dos EUA
o
Ngozi Onunaku - “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o
Eskinder Negash - “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o
Curtis O. Porter- Diretor, Department of Health and Human Services (HHS)”;
o
Bradley Mitchell - Departamento de Justiça dos EUA
o
Mary Allison - Diretora do Polaris Project;
o
Tiffany Williams - “Break the Chain Campaing”;
o
Blair Bjellos - Assistente Legislativo;
o
Ted Poe - Congressista;
o
Allison Hollabaugh - Conselheira do Congressista Chris Smith;
o
Stephen Tausend Conselheiro do Senador Jonh Cornyn;
Dias 07 e 08 de junho em Nova York (EUA)
Finalidade:
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil.
Participantes:
o
Amanda Kramer – “Assistant District Attorney”;
o
Crystal DeBoise – “Urban Justice Center”
o
Adriana Ongoiba – “Urban Justice Center”
o
Amanda Joiejo – “Sanctuary for Families”
o
Lori Cohen – “Sanctuary for Families”
o
Laruen Hersh – “Sanctuary for Families”
o
Tzili Mor – “Equality Now”
o
Kristen Berg – “Equality Now”
o
Maya Ibars - “Equality Now”
o
Joanne Payne-Prayor - FBI
o
Brian Naddow - FBI;
o
Bruce May - FBI;
o
Tara Manley - FBI;
o
Warren Chiu - FBI;
o
Anthony Bivona - FBI;
o
Avaloy Lanning - Safe Horizon
o
Susu Thatun - UNICEF
o
Ted Maly - UNICEF
o
Katisha K Andrew -“Deputy Administrator in the Center for Battered Women´s Legal Services”
o
Yasmeen Hassan - “Global Director: Equality Now”;
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Dia 16 de julho em Goiânia/GO
Finalidade:
Tratar de matéria atinente ao objeto de investigação da Comissão.
Participantes:
o
Nelma Pontes – Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Goiás;
o
Marcos Vinicius da Costa Júnior – Delegado Titular da Delegacia de Aruanã;
o
Thiago Galindo Plachefki – Promotor de Justiça do Estado de Goiás.
CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)
Dia 13 de setembro em Queimadas/PB
Finalidade:
Esclarecimentos acerca do caso de estupro coletivo ocorrido no município de Queimadas/PB.
Participantes:
o
Cassandra Maia Duarte – Delegada de Polícia;
o
Márcio Teixeira – Promotor de Justiça;
o
Flávia Batista Rocha – Juíza de Direito.
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